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OSKUSED, DIGITALISEERIMISE EDU TEGURID, ORGANISATSIOONI KULTUUR 

Eesmärk: Mõista Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimisel tekkivaid probleeme ning 

nende ennetamise ja lahendamise võimalusi. 

Meetod: Antud uurimistöö on läbi viidud kombineeritud meetodil. Autor viis läbi 

uurimusküsitluse erinevate ettevõtetega ning poolstruktureeritud intervjuud Eesti 

tööstusettevõtete juhtidega, mille analüüsi tulemusena on välja toodud digitaliseerimise 

väljakutsed ja nende ületamiseks vajalikud edu tegurid. 

Järeldused: Uurimuse käigus selgus, et digitaliseerimise puhul pole tegemist vaid 

komplekssete tehniliste lahenduste juurutamisega ja omavahelise ühendamisega ettevõtte 

protsessidesse, vaid ka laiaulatusliku ning kogu organisatsiooni hõlmava muudatuste 

juhtimisega, mis nõuab juhtidelt lisaks suurepärastele tehnoloogia ja digitaalsete lahendsute 

suundade tundmisele ka distsipliini ning teadlikku ja järjepidevat muudatuste juhtimist. 

Väljakutsed ning edu tegurid ei erine oluliselt sõltuvalt ettevõtte suurusest. 

Uurimustöö piirangud: Uurimustöö on läbi viidud 11 Eesti tööstusettevõtte näitel, kes ei 

tegelenud suurandmete analüüsi ning tehisintellektiga, mistõttu uuring ei kajasta antud 

valdkondade digitaliseerimise väljakutseid. 

Praktiline väärtus: Töö tulemustest saavad kasu ettevõtted, kes soovivad oma 

digitaliseerimise teekonda paremini mõista ja keskenduda digitaliseerimise väljakutsete 

vältimisele ning edu tegurite võimendamisele ja riik, kes saab kasutada saadud ülevaadet 

oma digitaliseerimise meetmekavade ja koolituste koostamisel. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tööstus on olnud läbi ajaloo Eesti üheks oluliseks kasvumootoriks ning ekspordi allikaks. 

Eesti tööstusettevõtted on tööandjateks suurele hulgale inimestest ja läbi teostatavate 

investeeringute antakse kaudselt tööd ka mitmetele kolmandatele ettevõtetele nagu 

transpordi, ehitus ja teenindus sektor.  

Viimase paarikümne aasta jooksul on tööstused pidanud kohanema mitmete tehnoloogiliste 

muutustega, mis võimaldavad suuremat paindlikkust, kiiret reaktsioonivõimet ja toodete 

individualiseerimist. Samuti tuleb tööstusettevõtetel silmitsi seista selliste olukordadega, 

nagu kiire tehnoloogiline muutus, keerukuse suurenemine ning muutuvad klientide 

eelistused ja juriidilised nõuded. Muudatused on tekitanud ettevõtetele mitmeid 

väljakutseid pakkuvaid olukordi: tajutakse uusi tehnoloogilisi võimalusi, kuid ollakse 

segaduses, kuidas neid tootmises samaaegselt kasutada ja rakendada. Aktiivne 

digitaliseerimine maailmas on mõjutanud äritegevusi, sealhulgas ettevõtete ärimudeleid, 

võimaldades luua uusi koostöövorme, pakkuda uusi tooteid ja teenuseid ning tekitada uusi 

koostöö võimalusi klientide ja töötajatega. Tootmise digitaliseerimine pakub ettevõtetele 

mitmeid võimalusi nii oma äri kasvatamiseks, ärimudeli muutmiseks kui paindlikuks 

toomiseks, kuid tekitab oma keerukuse tõttu ka rea väljakutseid, millega on tihti keeruline 

toime tulla. 

Eesti tööstusettevõtted konkureerivad oma toodetega maailma turul ja tegutsevad sageli ka 

allhanke sektoris, mistõttu tuleb neil pidevalt leida uusi võimalusi, kuidas oma lahendusi 

efektiivsemaks muuta ja toote valmistamiseks tehtavaid kulusid vähendada. Lisaks 

efektiivsust tõstvatele digilahendustele tuleb tähelepanu pöörata ka klientidega vahetut 

suhtlemist, toodete kiiret arendust ja uute turgude hõivamist võimaldavatele 

digilahendustele. Kahjuks on Eesti tööstusettevõtted oma digitaliseerituse tasemelt aga 

mõningal määral maha jäänud Euroopa Liidu keskmistest riikidest, mis võib seada ohtu 

nende jätkusuutlikkuse pikemas perspektiivis. Kuna puuduvad piisavad uuringud 

põhjustest, mis tekitavad Eesti tööstusettevõtetele väljakutseid digitaliseerimisel, siis pidas 

autor oluliseks uurida oma töös Eesti tööstusettevõtteid, et olukorda paremini mõista. 
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Antud uurimistöö probleem on järgmine: Eesti tööstusettevõtete digitaliseerituse Euroopa 

Liidu keskmisest madalam tase. Magistritöö eesmärgiks on mõista Eesti tööstusettevõtete 

digitaliseerimisel tekkivaid probleeme ning nende ennetamise ja lahendamise võimalusi. 

Samuti mõista, kas sõltuvalt ettevõtte suurusest on väljakutsed erinevad, mistõttu tuleks 

läbi viia erinevaid tegevusi. 

Antud eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisküsimused: 

1. Millised on Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimise peamised väljakutsed? 

2. Millised on Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimise peamised edu tegurid? 

3. Kuivõrd erinevad Eesti suurte, keskmiste ja väikeste tööstusettevõtete 

digitaliseerimise väljakutsed ja edu tegurid?  

Eelnimetatud uurimisküsimuste lahendamise tulemusena antakse nii ettevõtetele kui riigile 

piiratud ülevaade magistritöö käigus küsitletud tööstusettevõtete digitaliseerimise 

väljakutsetest ning soovitusi ettevõtete sees olevate valdkondade osas, mille tugevdamisega 

tuleks tegeleda, et digitaliseerimine edukalt läbi viia. Töö tulemustest saavad kasu 

ettevõtted, kes soovivad oma digitaliseerimise teekonda paremini mõista ja keskenduda 

digitaliseerimise edu tegurite võimendamisele ning riik, kes saab tänu Eesti 

tööstusettevõtete digitaliseerimise väljakutsete paremale mõistmisele kasutada saadud 

ülevaadet oma digitaliseerimise meetmekavade koostamisel. 

Esimeses peatükis annab autor ülevaate digitaliseerimise olemusest, selle üldistest 

väljakutsetest, edu teguritest ja digitaliseerimise käigus saadavast kasust ettevõtetele. 

Teises peatükis kirjeldab autor uurimisobjekti ja metoodikat ning põhjendab selle 

asjakohasust uurimistöö eesmärgi saavutamiseks. Kolmandas peatükis annab autor 

ülevaate küsitletud Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimise väljakutsetest ja edu teguritest 

ning toob välja nende erinevused sõltuvalt ettevõtte suurusest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Digitaliseerimise mõiste ja olemus 
 

1.1.1. Digitaliseerimise sisu ja areng 

 

Maailmas toimuvad suuremad tehnoloogia muudatused transformeerivad tootmisprotsesse 

ja mõjutavad läbi selle ka majanduse ning ühiskonna arengut. Suuri tehnoloogilisi uuendusi 

on hakatud nimetama tööstusrevolutsioonideks, sest need toovad kaasa murrangulised ja 

tähelepanuväärsed muudatused paljudes valdkondades.  

Esimene tööstusrevolutsioon toimus 18. sajandi keskel, mil tekkis võimalus tootmist 

mehhaniseerida ja käsitöölt mindi üle masinatööle (Wallis P, Colson J, Chilosi D, 2018). 

Teine tööstusrevolutsioon leidis aset 20. sajandi alguses, kui Henry Ford võttis 

autotööstuses kasutusse konveierliinid, mis tõi kaasa tootlikkuse olulise kasvu ning algas 

autode masstootmine (Grajzl1 P, Murrell P, 2017). Kolmas tööstusrevolutsioon toimus 20. 

sajandi lõpul, mil kujunes välja arvutipõhine tootmine ja võeti kasutusele arvutite abil 

juhitavad automatiseeritud tööpingid, programmeeritavad kontrollerid, 

raalprogrammeerimine, mikroprotsessorid, automatiseeritud projekteerimise töökohad 

(Huang Qunhui, He Jun, 2013). Neljanda tööstusrevolutsiooni ametlik mõiste on pärit 

Saksamaalt, kui aastal 2011 Saksamaa Kaubandus ja Investeerimisagentuur lasi välja 

dokumendi, kus olid välja toodud nn targa tööstuse trendid tulevikus (Kraftová I, Doudová, 

I, Miláček R, 2018). 

Autor analüüsis neljanda tööstusrevolutsiooni mõistet käsitlevat kirjandust, tõi välja 

põhilised tehnoloogilised valdkonnad, millest see koosneb (joonis 1) ning jõudis 

järeldusele, et neljas tööstusrevolutsioon hõlmab endas küber füüsikalisi süsteeme nagu 

robootika, asjade internetti (IoT), tehnoloogiliste programmide ja infobaaside ning 

pilveülest andurite horisontaalset ja vertikaalset suhtlust (Gerrikagoitia J K, et all 2019). 

Lisaks eeltoodule kasutatakse suurandmete analüüsi, pilvandmetöötluse analüüsi ja 

simulatsioone, mille jaoks kogutakse andmeid asjade internetist (Wang L, Wang G, 2016). 

Uuemate trendidena on tööstusrevolutsiooni 4.0 osaks ka liit- ja virtuaalreaalsus (Salah B, 
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2019) ning järjest sagedasemaks muutuvad küberturvalisuse tagamise teemad (Ghadge A, 

et all, 2019). 

Antud trendi läbi teinud tehast nimetatakse nn tark tehas, milles sensorid monitoorivad 

erinevatest kihtidest ilma inimese abita tehnoloogilisi seadmeid jälgides ja korraldades 

tootmisprotsessi, suheldes samal ajal teiste sensorite ning programmidega (Baldassarre F, 

Ricciardi F, Campo R, 2017).  

Joonis 1. Neljanda tööstusrevolutsiooni tehnoloogilised valdkonnad (autori koostatud). 

 

Tööstus 4.0 üheks põhiliseks tegevussuunaks on digitaliseerimine (Thun S, et all, 2019).  

Autor uuris erinevaid kirjandusallikaid, et paremini avada digitaliseerimise sisu ja olemust 

(Lisa 1) ning jõudis järeldusele, et digitaliseerimine on erinevatest sensoritest, 

platvormidelt, andmeallikatest või asjade internetist info kogumine, analüüsimine, 

süstematiseerimine ja tõlgendamine (Gbadegeshin S A, 2019), mis aitab tõsta tootmise ja 

seadmete efektiivsust (Saturno M. et all 2018), kontrollida paremini kogu tootmistsükli 

väärtusahelat (Buer S V, Strandhagen J O, Chan F, 2018) ning avada läbi operatiivse 

suhtluse töötajate, klientide ja partneritega mitmeid võimalusi uute toodete ja ärimudelite 

tekkeks (Kiel D, et all, 2016; Matzler K, et all, 2013). 
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1.1.1. Digitaliseerimise valdkonnad ja eesmärk targas tootmises 

 

Selleks, et aru saada, kuidas hakkab tulevikus välja nägema tark tootmine ning mõista 

paremini tekkida võivaid väljakutseid uuris autor erinevate kirjanudallikate baasil 

digitaliseerimise valdkondi. 

Järjest enam hakatakse kasutama tootearenduses ja uurimistegevuses tehisintellekti, 

virtuaal ja liitreaalsust, mille raames teadusplatvormid on ühendatud ning infot jagatakse 

teadlaste vahel, lisaks täiustatakse protsesse tehisintellekti ja robootikaga, mis kindlustab 

lõpptulemuse stabiilsuse ja kiirendab arendust (Research Briefs, 2018).  

Olulist rolli hakkab mängima ressursi planeerimine ja tarneahel, kus hakatakse kasutama 

pideva materjali voo ja detsentraliseeritud tootmise põhimõtteid, mida täiustavad klientide 

haldamise programmid, kus jälgitakse reaalajas tervet toote elutsüklit toorainest kuni 

kliendi juurde jõudmiseni (CGI Group Inc,2016).  Kasutatama hakatakse ka tehisintellekti 

ja ennustavat andmeanalüüsi, mille abil hoitakse ladusid ja tootmist optimaalsena ning 

klientide nõudlusest lähtuvana, tänu millele tarneahelad hakkavad töötama lähtudes kliendi 

vajadusest ehk rakendatakse järjest enam varude vähendamise põhimõtet (Burta S F, 2019). 

Kuna hetkel kasutatakse keskmiselt Euroopas ära vaid 60% seadmete efektiivsusest, paneb 

automaatne terneahel proovile seadmete opereerimise, mistõttu järjest enam 

installeeritakse seadmete külge mitmeid sensoreid, mis jälgivad seadet vältimaks nende 

seiskumist rikete ennetamisega (Research Briefs, 2018). See eeldab aga tootmises IT 

arhitektuuri muutust ja väga head analüütilist võimet, mistõttu liigutakse seadmete 

täisautomaatse juhtimise suunas, kus inimene sekkub vaid hädaolukorras (Gerrikagoitia J 

K, et all, 2019). Toote valmimisel liigutatakse see pimelattu, mis tähendab, et laod 

funktsioneerivad ilma inimeseta automaatselt ja kogu tegevust juhitakse läbi kaamerate 

ning sensorid on teineteisega pidevas ühenduses (Burta S F, 2019). 

Kliendikesksuse suunas liikumisel tekib surve mehaanilisel töötlemisel ja tootmisel liikuda 

väikeste ja mitme funktsionaalsete tootmisliinide suunas, kus sensorid arutlevad 

teineteisega ning tootmisesse edastatakse automaatselt ka kliendi info, millega arvestatakse 

juba järgmise tootmise puhul - seega liigutakse masstootmiselt personaaltootmise suunas 

(Gerrikagoitia J K, et all, 2019). Kliendikeskne tootmine tekitab omakorda vajaduse kiireks 



12 

 

ja efektiivseks kvaliteedi tagamiseks, milleks kasutatakse järjest enam masinõpet, 

kaameraid ja skaneerimise süsteeme, mis on ühenduses tootmisliinide ja klientidega - see 

tagab kohese reaktsiooni kvaliteediprobleemide korral ning minimaalsed kulud kvaliteedi 

kontrolliks, kuna toodet kontrollib esmakordselt klient ise (Sader S, Husti I, Daróczi M, 

2019). 

Tööjõu juhtimisel liigutakse töökoha digitaliseerimise ja automatiseerimise suunas, mis 

tõstab oluliselt tööjõu tootlikkust, kuid eeldab kõrgemate kompetentsiga tööjõu olemasolu 

ja valmisolekut töötata distantsilt (Gerrikagoitia J K, et all, 2019). Digilahenduste 

efektiivseks juurutamiseks on vaja nii organisatsioonistruktuuri kui ka juhtimisstiili 

muutusi, mistõttu personaliosakonnad hakkavad mängima strateegilisemat rolli 

organisatsiooni üldises kasvus (Sivathanu B, Pillai P, 2018). Tööstusrevolutsiooniga 

kaasnevad tehnoloogiad muudavad lisaks tootmise tehnoloogiatele ka tootmisettevõtete 

ärimudeleid, mis omakorda muudavad täielikult tootmist (Kearney A.T. 2018). 

Digitaliseerimise eesmärkide saavutamiseks tuleb arvestada, erinevate valdkondade ja 

trendidega. Ühe maailma suurima IT ja ärikonsultatsiooni ettevõtte CGI Group rapordi 

järgi on digitaliseerimise eesmärgid tootmisettevõtetes optimeerida tootmiskulusid ja 

vähendada toote hinnatõusu survet, muutuda turu nõuetele paindlikuks ja reageerida 

agiilsemalt, laiendada oma turgu globaalselt ja suurendada väärtusahelat, suunata oma 

innovaatilisi tooteid kiiremini ja laiemas ulatuses turule, suurendada kliendikogemust ja 

luua uusi väärtusahelaid tänu IoT analüüsile  (CGI Group Inc,2016). 

 

1.1.2. Digitaliseerimisest saadav kasu 

 

Tänu digitaliseerimisele tekib võimalus kasutada dünaamiliselt programmeeritavat 

tootmistehnoloogiat koos süsteemi suurema paindlikkusega masinal/seadmel, mis tekitab 

tööstusele eeliseid individuaalsete kliendi soovidega kohaldumiseks, ressursside ja 

võimsuse dünaamiliseks jaotamiseks, lühemateks tellimuste kasutusele võtmise aegadeks 

ja lühemateks tootmisaegadeks (CGI in Manufacturing report, 2015). See omakorda 

võimaldab kiiremaid, odavamaid, lihtsamaid ja mitmekesisemaid tootmisprotsesse 
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(Mamad Mohamed, 2018). Tööstusettevõtted kasutavad võrgutehnoloogiat oma tootmise 

sidumiseks tarnijate ja klientidega, tänu millele on neil muutustele võimalik kiiremini 

reageerida, mis omakorda vähendab raiskamist ja üle tootmist (Yaşar E, Ulusoy T, 2019). 

Arukate energiajuhtimissüsteemide ja võrgutehnoloogia abil saab ka taastuvaid 

energiaallikaid tõhusamalt kasutada (Waibel, M.W, et all, 2016). 

Digitaliseerimisest saadava kasu valdkonnad on järgmised: 

1) Aeg – iga töötaja kasutab rohkem töö aega väärtust loovatele tegevustele, selle 

asemel, et otsida informatsiooni (Senvar O, Akkartal E, 2019). Keskmiselt kulub 

inseneril 31% töö ajast info otsimisele (Stăncioiu A, 2017). 

2) Maksumus – õigeaegselt ja vajaliku struktuuriga esitatud andmed, mis aitavad teha 

faktipõist otsust. Vale info põhjal langetatud ebakorrektsed otsused vähendavad 

keskmiselt 25% organisatsiooni sissetulekust (Stăncioiu A, 2017).  

3) Integratsioon – digitaliseeritud tehases on samaaegselt võimalik nii toote kui 

tootmisprotsessi pidev täiustamine (Yaşar E, Ulusoy T, 2019). Tänu digitaalsele 

valideerimisele ja analüüsile on võimalik ennetada 80% seisakutest (Stăncioiu A, 

2017). 

4) Paindlikkus – tekivad paindlikud tootmissüsteemid, mille abil on võimalik 

operatiivselt oma protsesse muuta vastavalt kliendi vajadustele (Szozda N, 2017). 

5) Ennetava hoolduse süsteemi käivitamine sensorite ja andmeanalüüsi abil, mis aitab 

vähendada remondi kulusid keskmiselt 10-40% ja suurendada kasulikku seadmete 

töö aega kuni 50% (CGI in Manufacturing report, 2015). 

6) Energiaefektiivsuse suurendamine energiamahukates tootmistes, kus energia kulud 

moodustavad olulise osa omahinnast, on võimalik vähendada 10-30% energia 

kuludest (CGI in Manufacturing report, 2015). 

Digitaliseerimise kasu saavutamiseks tuleb kõigepealt mõista tööstusrevolutsiooni olemust 

ning tehnoloogilisi võimalusi ja eelduseid, mis peavad paigas olema kogu toote tsükli 

ulatuses (Wee D, Kelly R, Cattell J, Breunig M, 2015). Digitaliseerimise alustamisel tuleb 

tekitada kindel andmevalim ja keskenduda strateegiliselt olulisele infole ehk kogu seda, 

mida reaalselt kasutad (Wilkesmann M, Wilkesmann U, 2018). Kogutavaid andmeid tuleb 

ühtse infovoona liigutada läbi organisatsiooni ja vajalike üksuste (Hamada T, 2019). 
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Suurimaks eelduseks digitaliseerimisest kasu saamiseks on usaldusväärsete andmete 

identifitseerimine ja nende analüüs, mille tulemusena tekivad tõesed, struktureeritud ja 

kvaliteetsed järeldused (Pilloni V, 2018). Vastavalt analüüsi käigus saadud 

usaldusväärsele, standardiseeritud ja analüüsitud infot saab kasutada otsuste tegemiseks 

(Vinodh S, et all, 2021). Kui ettevõttes puudub analüütilise info põhjal toimuv otsustamise 

kultuur, jääb kasu saamata (Hamada T, 2019). 

Kokkuvõtlikult võib ütelda, et digitaliseerimise käigus saadav kasu tuleb oma tegevuse 

väga põhjalikust analüüsist, suures mahus oluliste andmete analüüsimisest ja vastavalt 

saadud faktidele ja trendidele tegutsemisest (Wee D, Kelly R, Cattell J, Breunig M, 2015). 

 

1.2. Digitaliseerimise edu tegurid ja väljakutsed 
 

Varasemates uuringutes on jõutud järeldusele, et organisatsiooni digitaliseerimise küpsus 

on otseselt seotud muudatuste juhtimise protsessi kvaliteediga ning selle integratsiooniga 

juhtimisse (Irimiás A, Mitev A, 2020). Tänapäeval on üha rohkem ettevõtteid jõudnud 

arusaamisele, et digitaliseerimise väljakutsetega toimetulekuks tuleb parandada ka 

muudatuste juhtimise rolli, mis hõlmab digitaliseerimisega seotud sügavamat ja laiemat 

inimlikku mõju ning selliste rakendusmeetodite kasutamist nagu kasutajakogemus ja 

disainmõtlemine (Sung W, Kim C, 2021). Muudatuste haldamiseks on olemas küll tavaline 

skeem, mis algab C-komplektist ja jõuab läbi kõigi juhtimistasandite, kuid 

digitaaliseerimine nõuab teist algoritmi, kuna seda protsessi pole selle muudatuse suuruse 

tõttu, mis hõlmab endas nii ettevõtte sisemisi kui ka ettevõtte väliseid muudatusi, võimalik 

etapi kaupa jälgida (Irimiás A, Mitev A, 2020). 

Lisaks sisemistele muudatustele on digitaliseerimine seotud ka ülemaailmse 

ettevõtlusparadigma muutusega, mis on sotsiaalsete suhete üldise muutuse tulemus, mis 

omakorda kajastub majanduse suundumustes - need muudatused tekkisid peamiselt 

tarkvaraarenduse, kaasaegsete tehnoloogiliste algoritmide väljatöötamise ja uute 

juhtimisstrateegiate leidmise tulemusena (Lozic J, et all, 2017).  



15 

 

Seega on digitaliseerimise puhul tegemist nii oma protsesside ja süsteemide juhtimisega 

kui ka laiaulatuslike muudatuste juhtimise ja muudatuste eestvedamisega organisatsioonis 

(Martinez F, 2019). 

 

1.2.1. Digitaliseerimise edu tegurid 

 

Digitaliseerimise strateegia 

Kõige esimese sammuna digitaliseerimise alustamisel tuleb luua digitaliseerimise 

strateegia (Nagy J et all 2018). See võib olla eraldiseisev dokument või integreeritud 

ettevõtte üldisesse strateegiasse, mis tuleb kinnitada juhatuse poolt ning selle ellu 

rakendamiseks on oluline luua rakendamise programm või rakendamise projektid (Žižek S 

et all, 2020). See on üks suurimaid tegureid digitaliseerimise õnnestumiseks, mis määratleb 

digitaliseerimise teekonna, väljakutsed ja riskid ning mida ja millal saavutatakse, samuti 

defineerib see soovitud tulemuse ja annab eesmärgid rakendamiseks meeskonnale (Nagy J 

et all 2018). Lisaks tuleb strateegias digihüppe õnnestumiseks määratleda visioon, 

tegevused, ajakava, organisatsiooni valmiduse, vajalike oskuste olemasolu, rahastamise 

plaani, tööde mahu, riskide juhtimise ja tulemuse mõõtmise indikaatorid, mille abil 

tagatakse organisatsioonis vajalike töötajate ja partnerite liikumine õiges suunas ja selgelt 

oma ootuste väljendamine  (Allio R, 2015). Vastasel korral võib digitaliseerimine valguda 

laiali ja arusaam saavutatud võidust jääda arusaamatuks (Vijayendran N, 2016). 

Ärimudeli analüüs ja vajadusel selle muutmine 

Digitaliseerimine on tekitanud mitmeid turgu muutvaid trende, millega kaasas käimiseks 

tuleb tihti ka tööstusel muuta oma ärimudelit uute toodete ja teenuste väljatöötamisega 

(Group I, 2015). Tänu digitaliseerimisele ja suuremale info kättesaadavusele muutub 

võimalikuks toote või teenuse lisandväärtuse tõstmine või uute kontseptsioonide 

väljatöötamine ning selle abil käibe kasvatamine, mis võimaldab defineerida 

digitaliseerimise kohti ja leida majanduslik kasu (Rachinger M et all 2018). Ärimudeli 

ümber kujundamisel tuleks arvesse võtta ka võimalikult suures osas jääkide ja toodete 

taaskasutuse, ümbertöötlemise või energiaefektiivsuse võimalusi, mis ühest küljest aitab 

rahuldada kliendi vajadusi ja teisest küljest muutub võimalikuks toota väiksemate kuludega 
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ja efektiivsemalt (Horváthová M, Lacko R, Hajduová Z, 2019). Parem kliendiga suhtlus ja 

kliendi vajaduste ennustamine loob võimaluse varajase innovatsiooni tekkeks ning 

digitaliseerimise käigus loodud kanalid võimaldavad saada paremat ja kiiremat tagasisidet, 

muuta ja arendada oma tooteid/teenuseid kiiresti, mis omakorda loob eeldused varajases 

staadiumis turule tuleku abil suurem turuosa hõivamiseks (Müller J M, 2019). 

Juhtkonnapoolne kaasatus 

Väga suures osas sõltub digihüppe õnnestumine tippjuhtkonnapoolsest kaasatusest, mis 

tagab töötajate pühendumise, teema olulisuse ja vajalike finantsvahendite olemasolu 

(Sainger G, 2018). Juhtkonna pühendumine aitab liikuda fokusseeritult ning jaotada 

eelarves olevaid ressursse strateegiliselt olulistele valdkondadele, mis tagab majandusliku 

kasu, motiveerib digipöörde eestvedajaid, loob nn omaniku tunde ja aitab operatiivselt 

lahendada probleeme ning konflikte (Vijayendran N, 2016). Samuti aitab juhtkonna 

kaasatus vältida kes on süüdi suhtumist ja edendada õppiva organisatsiooni kultuuri 

tekkimist ning teadmiste ühtlasemat juhtimist ettevõtte igasse valdkonda, mis on omakorda 

otseselt seoses organisatsiooni innovatsiooni tõusuga (Abdi K, et all, 2018). 

Organisatsiooni digitaliseerimise küpsuse analüüs 

Digioskuste olemasolu organisatsioonis ning digitaliseerimise selge seotus strateegiaga 

tagab eduka juurutamise, samas vajalike oskuste puudulikkus tekitab aga suure vastuseisu 

töötajate seas (Sainger G, 2018). Tulemusi mõjutavad ka vajalike kõrge IT alaste 

teadmistega spetsialistide olemasolu ning ärimaailma ning IT maailma vahelülide 

olemasolu. Lisaks mängib küpsuse hindamisel olulist rolli ka ettevõtte tase oma protsesside 

juhtimisel ja protsesside standarditest kinnipidamise distsipliin. (Sehlin D, et all, 2019)  

Üldine digitaalne valmisolek riigis mängib samuti olulist rolli digitaliseerimise 

õnnestumisel, kuna riigiti on digihüppe valmisolek erinev, mistõttu võib madala 

valmisolekuga riigis jääda puudu toetusest, platvormidest, millega ühilduda ning kliendi 

tunnustavast toest (Group I, 2015). 

Inimeste kaasamine ja organisatsiooni kultuur 

Digitaliseerimine muudab info kõigile, sõltumata asukohast kättesaadavaks, mistõttu tuleks 

üle vaadata info vahetusega seotud süsteemid, protsessid ja töökorralduse (Popescu C, Ilie 

O. M, 2016). Füüsilise töökoha muutus ning töökoha ja seadme töötajasõbralik disain, mis 
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lähtub töötaja vajadustest suurendab oluliselt eduka digitaliseerimise tõenäosust ning uutest 

tööprotsessidest kinni pidamist (Rachinger M et all 2018). Töötajale mittesobilikud ja 

ebamugavad lahendused ja protsessid ei too tihti soovitud kasu või tuleb muudatuste tööle 

saamiseks panustada plaanitust mitmeid kordi rohkem ressursse ja energiat (Longo F, 

Padovano A, Umbrello S, 2020). Tänu digitaliseerimisele suureneb oluliselt ka töötajate 

poolt kättesaadav info hulk, mis võib tekitada omakorda riske, et oluline info jääb 

märkamata või töötajatel tekib segadus produktiivsete järelduste tegemiseks (Hamada T, 

2019). Fookuse kaotamise vältimiseks tuleks üle vaadata info töötlemise ja edastamise 

protsessid ning koolitada järjepidevalt töötajaid kasutama uusi programme, seadmeid ning 

arendama analüütilisi oskusi (Popescu C, Ilie O. M, 2016). 

Digitaliseerimise edu tagab ka vastava organisatsiooni kultuuri loomine, mis toetab 

kaasavat lähenemist ning koondaks omavahel erinevate erialade eksperte, sealhulgas 

insenere, majandusteadlasi, sotsiaalteadlasi, keskkonnakaitsjaid, futuriste, kunstnikke ja 

muid loomeinimesi, kes saavad koostööd teha ja uudsete lahendustega välja tulla, mistõttu 

tuleb toetava ja info jagamist soosiva keskkonna tekkeks välja töötata info jagamise 

protsessid, mis arvestavad ka tundliku info lekkimise riskidega (Morrar R, Arman H, 

Mousa S, 2017). Samuti tuleb teadlikkult tegeleda organisatsiooni kultuuri tekitamisega 

(Martinez F, 2019). 

 

1.2.2. Digitaliseerimise väljakutsed  

 

Digitaliseerimisega edukas toimetulek ja kasu saamine eeldab ettevõtetelt teatud 

valmisolekut ja küpsuse astet, mida kõik antud teekonda ette võtvad tööstusettevõtted pole 

veel saavutanud, mistõttu ei õnnestu paljudel tööstusrevolutsiooniga edukalt kaasa minna 

ning kasu asemel jääb vaatamata suurele investeeringule see saamata ning hullematel 

juhtudel võib tekkida ka kahju või segadus protsessides (Sommer L, 2015). Selle 

vältimiseks võivad ettevõtted mõnda aega tagasi hoida otsust, kas alustada 

digitaliseerimisega või mitte, kuna uute tundmatute tehnoloogiate väljatöötamine ja 

rakendamine on riskantne ja kulukas, samas varajastel alustajatel on võimalik saavutada 

märkimisväärne kokkuhoid ja tulude kasv (Nagy J et all 2018). 
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Suur info hulk ja selle töötlemine 

Suurimaks väljakutseks organisatsioonides on info suur hulk nii struktureeritud kui 

mittestruktureeritud kujul, mis asub erinevates andmeaitades, mis pole omavahel 

ühendatud (Wilkesmann M, Wilkesmann U, 2018). Big data ehk nn suured andmed, mis 

hõlmavad ettevõtte kõiki aspekte alates kliendisuheteenusest kuni pettuste avastamiseni, 

kogutakse  ja kasutatakse neid protsessi pidevaks optimeerimiseks ning väärtuse loomiseks 

(Hamada T, 2019). Väärtust luuakse igas üksikus andmebaasis, kuid kõigis ettevõtte 

osades, kust andmeid kogutakse, mistõttu suurim väärtus luuakse kõikide süsteemide 

omavahelise suhtlemisega, kus süsteem toimib kui tervik (Trstenjak M, Cosic P, 2019). 

Andmete kogumisest üksi aga ei piisa, sest majandusliku võidu saavutamiseks tuleb need 

andmeaidad omavahel loogiliselt ühendada, et oleks tagatud ühtlane ja struktureeritud 

voog, mille alusel on võimalik teha kaalutletud otsuseid (CGI in Manufacturing report, 

2015). 

Teadlikkuse tõstmine  

Suur osa tootmise personalist ja juhtidest pole teadlikud digitaliseerimise võimalustest ja 

lahendustest, samas on teadlikkus oluline tehnoloogilise ja turuarengu avastamiseks (CGI 

in Manufacturing report, 2015). Tihti tuleb analüüsida lisaks enda ärimudelile ka teiste 

tööstusharude ärimudeleid, mis aitab tundma õppida probleeme ja väljakutseid 

(Horváthová M, Lacko R, Hajduová Z, 2019). Uute võimaluste ärakasutamine sõltub 

sellest, kui edukalt oskavad ettevõtted ühendada uusi teadmisi klientide, turgude ja uue 

ärimudeli arendamiseks kasutatavate tehnoloogiate kohta, kuna ümberkonfigureerimine 

nõuab, et ettevõtted muudaksid oma tegevussüsteemi, struktuure ja juhtimist (Rachinger 

M, et all, 2019). 

Inimesed  

Digitaliseerimist pidurdab tihti vajalike oskuste ja teadmistega tööjõu puudumine, kes 

suudaksid muutunud ärimudelis edukalt toime tulla (Group I, 2015). Robotiseerimine ja 

automatiseerimine nõuab uusi teadmisi ja oskusi nagu robotite juhtimine, 

programmeerimine, andmeteadlasi, mistõttu peavad personalil olema  tugevad IT alased 

teadmised ja suurepärane andmete analüüsi oskus (Wilkesmann M, Wilkesmann U, 2018). 

Põhjamaade digitaliseerimise uuringus on välja toodud, et perioodil 199-2013 on tootmise 
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sektoris töötajate arv vähenenud 1,9 miljonilt 1,4 miljonile ning tendents näitab pidevat 

langustrendi, samas töötajate osakaal on langenud nende produktiivsuse tõusu arvelt, kuna 

madala kvalifikatsiooniga kitsalt spetsialiseerunud tööjõud on asendumas vähemalt 

kutseharidusega laiema kvalifikatsiooniga tööjõuga (Group I, 2015). Lisaks on uuritud 

tööjõu mõju digitaliseerimise õnnestumisele ning on tuvastatud, et inimeste valmisoleku 

tõstmine läbi treenimise, koolitamise ja selgete üleminekupõhimõtetele on üheks 

olulisimaks edu teguriks digitaliseerimise õnnestumiseks (Nwaiwu  F, et all, 2019). 

Küberturvalisus  

Mida rohkem tootmine sõltub IT süsteemidest, seda suurem kahju tekib rünnakute või 

seisakute tagajärjel, mistõttu tuleb suurt tähelepanu pöörata küberturvalisusele ja oma 

süsteemide kindlamaks muutmisele (CGI in Manufacturing report, 2015). Küberriskideks 

võivad olla  füüsilised ohud, purunemine, kaudsed rünnakud, otsesed rünnakud ja sisemise 

ringi ohud (Kure H, et all, 2018). Küberriskide juhtimisega tegeleva ettevõtte jaoks on 

oluline tegeleda kriitiliste väljakutsetega nagu organisatsioonide vaheline koostöö, 

töötajate teadmised ning nende pidev täiendamine ja vajadus valitsuse erinevate tasandi 

kaasamise järele - nende maandamise keerukus võib olla ettevõtete jaoks takistus, mis 

aeglustab digitaliseerimist (Ghadge A, et all, 2019). 

Investeeringud ja majanduslik mõttekus 

Digitaliseerimine nõuab suuri investeeringuid, kuna tihti tuleb ümber teha  infrastruktuur, 

investeerida uutesse tehnoloogiatesse ja muuta nõuete ja seaduste süsteemi, mistõttu peab 

majandusliku mõttekuse saavutamiseks olema tegu väga suure võiduga (CGI in 

Manufacturing report, 2015). Tootmiskeskkonnas on andmed otsustamisel ülitähtsad, 

mistõttu on andmete kättesaadavus, täpsus, asjakohasus ja järjepidevus otsustamisprotsessi 

võtmetegurid, olenemata otsuse tasemest või hetkest (Pilloni V, 2018). Andmete töötlemise 

viis, et mõista, mis juhtub ja miks see juhtub on otsuste tegemiseks hädavajalik, seetõttu on 

nii andmed kui ka andmete kokku panemise metoodika otsustamisprotsessi peamised 

mõjurid, millele tänapäeval lisandub tootmiskeskkonna kiire dünaamika, nõudluse 

prognoosi erinevad variatsioonid, mitmed tehnoloogiad, vajalikud komplekssed 

võimalused ja tarneahela sünkroonimine otsast lõpuni (CGI Group Inc,2016). Liaks peab 

otsustaja arvesse võtma ka uute ärimudelite teket ja sealt tulenevat kasu, mistõttu vajavad 
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juhid suure komplekssuse tõttu otsustamiseks analüütikute ja tehnoloogia pakkujate abi, et 

näha digitaliseerimise tegelikku kasu (Arsene C G, Constantin G, 2019). 

Koostöö  

Tööstusrevolutsiooni käigus digitaliseeritavad lahendused on laiaulatuslikud ja üks pakkuja 

ei suuda alati tarnida kogu lahendust, mistõttu sõltub lahenduse rakendamise edu erinevate 

organisatsioonide omavahelisest koostööst (CGI in Manufacturing report, 2015). 

Väljakutseks on kujunenud ka äriprotsessijuhtide nõudmiste ja IT lahendusi pakkuvate 

programmeerijate omavaheline koostöö, mis eeldab suurepärast tõlgendamise tööd äri ja 

IT poole vahel, kuid sellise kvalifikatsiooniga töötajaid on hetkel turul vähe, mistõttu 

tekitab probleeme äri nõudmistest aru saamine ja selle realiseerimine IT lahenduste kaudu 

(Urbach N, 2019). 

Standardiseerimine 

Digitaliseerimisele üleminek ei tähenda mitte ainult üleminekut paberkandjalt 

elektroonilisele keskkonnale, vaid see mõjutab ka kogu organisatsiooni ökosüsteemi 

juhtimist, mis tähendab, et kõik väärtusahela protsessid peaksid olema integreeritud IT-ga 

(Hitpass B, Astudillo H, 2019). Olemasolevad standardid ei ole tihti piisavad protsesside 

automatiseerimiseks, mistõttu eeldab edukas automatiseerimine uute standardite 

väljatöötamist ja protsesside väga täpset kirjeldamist (CGI in Manufacturing report, 2015). 

Äriprotsesside juhtimine on süsteemne lähenemine äriprotsesside tuvastamiseks, 

kaardistamiseks, dokumenteerimiseks, kujundamiseks, rakendamiseks, mõõtmiseks ja 

kontrollimiseks, mis hõlmab kasvavat IT-tuge protsesside täiustamiseks, uuendamiseks ja 

põhjalikuks haldamiseks, määrates äritulemused ja luues kliendile väärtust (Hitpass B, 

Astudillo H, 2019). 

IT süsteemide moderniseerimine 

Mitmete erinevate süsteemide (operatsioonisüstemid, sensorid, inimene, IT süsteemid, 

andmeaidad) omavaheline suhtlemine eeldab lisaks lokaalsetele või pilveteenustele ka 

hübriidide kujunemist (CGI in Manufacturing report, 2015). IT süsteemid peavad käima 

kaasas innovatsiooniga ja olema võimelised dünaamilisele turule paremini reageerima, mis 

nõuab pidevat kliendikeskset koostööd ja innovatsiooni juhtimist, samuti peaks IT-
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funktsionaalsus keskenduma alates arendamisest ja toimingutest kuni kasutajale suunatud 

disainini, luues võimalusi uuenduslike tarkvaralahenduste jaoks (Legner C, et all, 2017). 

 

1.3. Kirjanduse ülevaade 
 

Digitaliseerimine on erinevatest sensoritest, platvormidelt, andmeallikatest või asjade 

internetist info kogumine, analüüsimine, süstematiseerimine ja tõlgendamine 

(Gbadegeshin S A, 2019), mis aitab tõsta tootmise ja seadmete efektiivsust (Saturno M. et 

all 2018), kontrollida paremini kogu tootmistsükli väärtusahelat (Buer S V, Strandhagen J 

O, Chan F, 2018) ning avada läbi operatiivse suhtluse töötajate, klientide ja partneritega 

mitmeid võimalusi uute toodete ja ärimudelite tekkeks (Kiel D, et all, 2016; Matzler K, et 

all, 2013). 

Digitaliseerimise puhul on tegemist keerulise ja kompleksse tegevusega, kus tuleb 

analüüsida lisaks enda ärimudelile ka teiste tööstusharude ärimudeleid (Horváthová M, 

Lacko R, Hajduová Z, 2019), mistõttu saadav kasu sõltub sellest, kui edukalt oskavad 

ettevõtted enda tegevusse ühendada uusi teadmisi klientide, turgude ja uue ärimudeli 

arendamiseks kasutatavate tehnoloogiate kohta (Rachinger M, et all, 2019). 

Digitaliseerimisega edukas toimetulek ja kasu saamine eeldab seega ettevõtetelt teatud 

valmisolekut ja küpsuse astet, mistõttu ei õnnestu paljudel tööstusrevolutsiooniga edukalt 

kaasa minna ning kasu asemel jääb vaatamata suurele investeeringule see saamata ning 

hullematel juhtudel võib tekkida ka kahju või segadus protsessides (Sommer L, 2015). 

Digitaliseerimise väljakutseteks on info suur hulk nii struktureeritud kui 

mittestruktureeritud kujul, (Wilkesmann M, Wilkesmann U, 2018), digitaliseerimiseks 

vajalike oskustega tööjõu puudus (Wilkesmann M, Wilkesmann U, 2018), küberturvalisuse 

riskid (Ghadge A, et all, 2019), andmete halb kvaliteet ja raskus leida kasu 

digitaliseerimisest (Arsene C G, Constantin G, 2019), erinevate osapoolte omavaheline 

koostöö korraldamine (Urbach N, 2019), valmisoleku puudumine protsesside muutmiseks 

(Hitpass B, Astudillo H, 2019), digilahenduste kasutajamugavuse tagamine (Legner C, et 

all, 2017). 
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Digitaliseerimise väljakutsete ületamiseks ja digitaliseerimisest kasu saamiseks tuleb 

võimendada edu tagavaid tegureid, milleks on digitaliseerimise eesmärgi ja teekonna 

määratlemine (Nagy J et all 2018), nii enda kui teiste ärimudelite analüüs ja vajadusel enda 

ärimudeli muutmine (Rachinger M et all 2018), juhtkonnapoolne kaasatus ja pühendumine 

(Abdi K, et all, 2018), organisatsiooni muutumisvalmiduse ja küpsuse tõstmine (Sehlin D, 

et all, 2019), katsetamisele suunatud organisatsiooni kultuuri loomine (Morrar R, Arman 

H, Mousa S, 2017), töötajatele mugavate digilahenduste disain (Longo F, Padovano A, 

Umbrello S, 2020) ning andmete muutmine otsusteks (Hamada T, 2019). 

Töö eesmärgist lähtuvalt soovib autor mõista kuivõrd ja millised kirjanduse ülevaates 

kajastatud väljakutsetest ja edu teguritest on relevantsed Eesti tootmisettevõtete puhul ning 

töö teises peatükis selgitab autor uurimismetoodikat. 
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2. UURIMISOBJEKT JA METOODIKA 

 

2.1. Eesti tootmisettevõtete digitaliseerituse hetkeseis ja sihtgrupi 

määratlemine 
 

Euroopa Komisjoni rapordi põhjal on Eesti maailmas tuntud kui digitaliseerimise pioneer 

ja see on olnud riigi bränd maailmas, kuid vaatamata väga kõrgele üldisele digitaliseerituse 

tasemele riigi ja tervishoiu sektoris ning interneti väga laialdasele levikule on arenguruumi 

tootmisettevõtete digitaliseerimise arengus (Euroopa Komisjon, 2020). Eesti riik oli 

digitaalmajanduse ja-ühiskonna indeksi alusel Euroopa Liidus 2020. aastal seitsmendal 

kohal (joonis 2 ), millest saab järeldada, et Eesti riigi üldine digitaliseerituse tase on 

Euroopa liidu üks parimaid (Euroopa Komisjon, 2020). 

Joonis 2. Eesti digimajanduse ja digiühiskonna indeks 2020.a (Euroopa Komisjon, 2020) 

 

Samal ajal on täheldatud, et Eesti põhilised väljakutsed on kesine info ja 

kommunikatsioonitehnoloogia alased teadmised töötajate seas, heade teadmistega töötajate 

nappus ja madal valmisolek digitaalseks muudatuseks ettevõtetes (Probst L, et all 2018). 

Kui uurida digitaalsete avalikke teenuseid ja inimkapitali näitajaid, siis läheb Eestil endiselt 

hästi. Ka internetiteenuste kasutamise osakaal on Eestis püsinud suur. Samas on Eesti 

majanduse üks suurimaid proovikivisid nende ettevõtete digitaliseerimine, mis 

digitehnoloogia võimalusi veel täielikult ära ei kasuta  ning digitehnoloogia üldisem 
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integreerimine tööstustesse. Kui võrrelda Eesti digitaliseerituse näitajaid valdkondade 

kaupa, siis tuleb selgelt välja digitehnoloogiate vähene integreerimine tootmisettevõtetesse 

(joonis 3). Digitehnoloogia integreerimises jääb Eesti Euroopa liidu keskmisele alla ja on 

14. kohal. Seega vaatamata riigi poolsetele meetmetele ja toele on Eesti tootmisettevõtetel 

keeruline rakendada digitehnoloogiaid endale kasulikul moel. (Euroopa Komisjon, 2020) 

Joonis 3. Eesti digitaliseerituse tase valdkondade kaupa 2020.a (Euroopa Komisjon, 2020). 

 

Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmetel on võtmeväljakutsed ja -barjäärid 

tootmisettevõtete digitaliseerimises silmaringi ja kogemuste puudus uute tehnoloogiate 

rakendamisel, kogemuse puudus digitaliseerimisest saadava kasu väljavõtmisel, puudulik 

organisatsioonisisene strateegiline planeerimine, uute lahenduste kallidus (eriti 

väikeettevõtetele), madal investeerimisvõimekus ja rentaablus, oskustega tööjõu puudus, 

liialt madal palgatase meelitamaks kõrgete teadmistega tööjõudu, toetuste saamiseks 

vajalik liigne bürokraatia, vähene ettevõtete vaheline kogemuste ja infosüsteemide 

jagamine juhtide teadlikkuse tõttu (Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium ja 

Rahandusministeerium, 2017). 

Nagu näha kattuvad suur osa Eesti tootmise digitaliseerumist pärssivatest väljakutsetest 

(Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium ja Rahandusministeerium, 2017) ka 

eelnevalt uuringutes tooduga. Ühtlasi on teema aktuaalne, kuna Eesti tööstusettevõtted on 

maha jäämas Euroopa Liidu keskmisest digitaliseerimise kiirusest, mis võib omakorda 

seada ohtu Eesti majanduse jätkusuutliku kasvu (Euroopa Komisjon, 2020). 
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Töötlevas tööstuses tegutseb Eestis umbes 7500 ettevõtet ja enamik neist on väikese ja 

keskmise suurusega, samas üle 100 töötajaga tööstuseid on natuke üle 200 ja neis on 

hõivatud üle poole töötajatest. Eestis on tööstussektori osatähtsus lisandväärtuse põhjal 

majanduses sarnaselt Euroopa Liidu keskmisega 15%, samas hõivatute osatähtsus on ligi 

viiendik, mis on kõrgem kui Euroopa-Liidu keskmine. See näitab, et mujal suudetakse 

üldiselt sama arvu töötajate juures luua rohkem lisandväärtust. Töötleva tööstuse sektor on 

tugevasti sõltuv välisturgudest, kuhu müüakse üle 60% toodangust, mistõttu on ta tugevas 

konkurentsis teiste riikide tööstustega. (Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium ja 

Rahandusministeerium, 2019) 

Kuna Eesti tööstuse digitaliseerituse tase jääb alla Euroopa-Liidu keskmise on oluline 

mõista, millised on Eesti tööstuse väljakutsed, mis takistavad digitaliseerimist ja milliseid 

edu tegureid peaks võimendama, et liikuda kaasa Euroopa-Liidu digitaliseerimise tempoga. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on mõista Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimisel 

tekkivaid probleeme ning nende ennetamise ja lahendamise võimalusi. Samuti mõista, kas 

sõltuvalt ettevõtte suurusest on väljakutsed erinevad, mistõttu tuleks läbi viia erinevaid 

tegevusi. 

 

2.2. Uurimisprotsessi ja uurimismeetodi kirjeldus 
 

Magistritöö kombineerib kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimisviisi ning uuring on läbi 

viidud sega meetodil (kombineeritud meetodil). Selleks, et siduda teoreetiline osa 

empiirilise osaga ning kujundada võimalikult täpselt välja teise fookusgrupi intervjuu 

küsimused viidi uurimus läbi järgmise autori poolt kavandatud uurimisprotsessi abil. 

Joonis 4. Uurimisprotsessi põhimõtteline skeem (autori koostatud) 
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Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete seoste või vastuolude paremaks mõistmiseks 

võib kasutada sega meetodeid, mis võimaldavad analüüsida keerulist nähtust erinevatest 

külgedest ja seeläbi küsimustele sügavamalt vastata (Wisdom J, Creswell JW, 2013). 

Autori eesmärk oli uurida Eesti tööstusettevõtete väljakutseid ja edu tegureid 

digitaliseerimisel, mille puhul on tegemist kompleksse nähtusega (Rachinger M, et all, 

2019), mis nõuab ka konteksti mõistmist. Seetõttu ei pidanud autor põhjendatuks uuringut 

läbi viia ainult kvantitatiivse meetodi abil. Samas on Eestis ca 7500 tööstusettevõtet 

(Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium ja Rahandusministeerium, 2019), mistõttu 

polnud autoril antud ajaraami ja uurimuse mahtu arvesse võttes võimalik intervjueerida 

neist esinduslikku osa. Kombineeritud meetod oli seetõttu sobivaim meetod uurimiseks, 

kuna see annab põhjaliku ja erinevatest nurkadest vaadatuna hea ülevaate digitaliseerimise 

väljakutsetest ja edu teguritest, mis aitab paremini mõista nähtuse sisu. Autor otsustas 

nähtuse lahti mõtestamiseks viia läbi nii küsitlusuuring kui intervjuud. Küsimustikud on 

koostatud interneti keskkonnas kasutades surveymonkey lahendust. Antud küsimustik on 

koostatud kasutades varasemate uuringute ülevaates esile kerkinud rõhuasetusi ning 

varasemalt digitaliseerimisega seotud valdkonnas läbi viidud küsitluste näitel. Küsimustiku 

eesmärk on kinnitada varasemates uuringutes välja tulnud rõhuasetusi ning tuua välja 

•Uuritava teema sõnastus1. Aktuaalne teema

•Digitaliseerimsie väljakutsete ja edu tegurite 
defineerimine

2. Kirjandus

•Tootmisettevõtetele läiviidava küsimustiku koostamine3. Küsimustik

•Vajalike gruppide otsing küsimustiku läbiviimiseks4. Suurem sihtrühm

•Küsitluse tulemuste analüüs ja grupeerimine5. Esimeste tulemuste analüüs

•Intervjuu küsimuste koostamine saadud info alusel6. Intervjuu

•Intervjuude läbiviimine tootmisettevõtetes7. Kitsam sihtrühm

•Tulemuste analüüs ja järeldused8. Analüüs ja tulemused



27 

 

suurema hulga ettevõtete näitel üldisemad vastused uurimisküsimustele. Internetiküsitluse 

näide on esitatud lisas 2. 

Süvaintervjuude küsimused koostati küsimustiku tulemuste põhjal, et fokusseeritult ja 

põhjalikult uurida millised on vajalikud sammud edukaks tööstuse digitaliseerimiseks ning 

millised on põhilised takistused, mis segavad hüppe õnnestumist. Intervjuu küsimustik on 

esitatud lisas 3. Intervjuu käigus on koostatud kodeeritud kokkuvõtted juhtide vastustest 

(lisa 6), mille tulemusi on hiljem töös analüüsitud uurimisküsimuste kontekstis. 

 

2.3. Andmete kogumine ja analüüs 
 

2.3.1. Kogumi määratlemine ja valimi moodustamine 

 

Uurimust viidi läbi kahes uurimisgrupis: 

1) Erinevad tööstusettevõtted üle maailma. Selleks levitati küsimustikku 

digitaliseerimise huviliste gruppides ja juhtide gruppides sotsiaalmeedias 

(peamiselt linkedin.com gruppides).  

2) Eesti tootmisettevõtete juhid või digitaliseerimise eest vastutavad isikud, kellega 

viidi läbi intervjuu. Kuna igas ettevõttes ei ole digitaliseerimine tippjuhi tegevusala, 

siis laiendati uuritavate rühma tööstusettevõttes töötavate arendusjuhtidega ja IT 

juhtidega. Lisaks jälgiti ettevõttes töötavate inimeste arvu, et oleks võrdluseks 

vajalikul hulgal esindatud nii suured üle 250, keskmised 250-50 kui väikesed alla 

50 töötajaga ettevõtted. 

Küsitlusuuringu küsimustiku eesmärk oli saada parem indikatsioon varasemates uuringutes 

toodud väljakutsete kohta, mistõttu oli vaja kätte saada võimalikult suur arv vastajaid 

erinevatest valdkondadest ja riikidest. Selleks otsis autor mittetõenäosusliku valimit 

kasutades sotsiaalmeediast digitaliseerimisega seotud gruppe ja töörühmasid, et jõuda 

ettevõteteni, kes eelduslikult tegelevad oma tootmise digitaliseerimisega. Kindlates 

sotsiaalmeedia gruppides küsimustiku levitamine tagas grupi piiratuse huviringi järgi – 
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ettevõtted, kes on digitaliseerimisest huvitatud. Kogum kategoriseeriti vastavalt Euroopa 

Liidus üldkasutatavale eurostati metoodikale 3 gruppi:  

1) Suured ettevõtted – üle 250 töötajaga 

2) Keskmised ettevõtted 250 – 50 töötajat 

3) Väikesed ettevõtted 50 – 10 töötajat (Euroopa Komisjon eurostat 2020) 

Kokku vastas küsimustikule 36 ettevõtet, kellest 13 olid suured, 11 keskmised ja 12 

väikesed. 

Küsitlusuuringu analüüsi tagajärjel selgitati välja intervjuu küsimuste fookus ning koostati 

avatud küsimustega poolstruktureeritud intervjuu. Intervjuu viidi läbi sihipärast valimit 

kasutades, mille abil autor tagas erineva suurusega ja tugeva digitaliseerimise kogemusega 

(üle 3 aasta) tootmisettevõtete esindatuse. Valimi moodustamiseks kasutas autor enda ja 

äripartnerite pikaajalist kogemust lean ja protsesside juhtimise konsultandina ettevõtete 

nõustamisel. Valimi suuruseks oli 11 ettevõtet, keda esindasid digitaliseerimise eest 

vastutavad isikud. Valimit koostades pöörati tähelepanu ettevõtte suurusele ja sellele, et 

erinevasse suuruse gruppi kuuluvate ettevõtete arv oleks sarnane. Väikeseid ja suuri 

ettevõtteid intervjueeriti kummmaski grupis 3. Kuna keskmise suurusega ettevõtete arv 

Eestis on suur ja kvantitatiivse uuringu tulemus näitas, et nende puhul puuduvad väga 

konkreetsed tunnused väljakutsete osas, siis valis autor ettevõtete arvuks 5, et saada parem 

ülevaade ja tuvastada grupile omaseid seaduspärasusi. Valimisse sattusid juhatuse liikmed, 

tegevjuhid, IT juhid ja arendusjuht. 

 

2.3.2. Intervjueeritud uurimisobjektide kirjeldus 

 

Autor viis läbi intervjuud 11 tööstusettevõtte esindajaga, kellest 3 olid suure, 5 olid 

keskmise suurusega ning 3 väikeste ettevõtete esindajad (lisa 5). Autor valis erinevatest 

valdkondadest ettevõtteid, et vältida järelduste tegemist ühe konkreetse sektori näitel, mis 

võib anda väljakutsetest moonutatud pildi. Intervjueeritavad olid isikud, kes omavad 

ettevõtte ülest pilti ja on pädevad kaasa rääkima nii digitaliseerimise spetsiifilistel teemadel 

kui ka organisatsiooni puudutavatest väljakutsetest, mis kaasnevad digitaliseerimise käigus 
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tekkivate muudatustega. Autor viis läbi intervjuud tegevjuhtide, IT juhtide ning 

arendusjuhiga, kes on otseselt kokku puutunud suuremate digiprojektidega ja nendega 

kaasnevate väljakutsetega.  

Väikeste ettevõtete puhul on tegemist pigem noorte ettevõtetega, kes on juba 

digitaliseerimisega tegelenud, kuid pole digitaliseerimisega tegelenud üle 5 aasta. 

Ettevõtted tegelevad oma äriprotsesside loomisega läbi kaardistamise ja standardiseerimise 

eesmärgiga need samm-sammult digitaliseerida. Ettevõtetes on muudatusele ja 

katsetamisele suunatud kultuur, valdavalt nooremast põlvkonnast võtmeisikud ning otsuste 

langetamine on viidud suhteliselt tasaseks ning operatiivseks. 

Keskmistes ettevõtetes digitaliseeritakse juba üle viie aasta, suur osa äriprotsessidest on 

digitaliseeritud. Juhtimiskultuurid ning otsustamisprotsesside korraldus on mõnevõrra 

erinev, kuid tegemist on valdavalt tasase otsustamise struktuuriga. Ka suuremasse gruppi 

kuuluvas ettevõttes on antud suur otsustusõigus tegevjuhtidele ning otsuseid langetatakse 

suhteliselt operatiivselt. Kultuuri osas tuleb sisse rohkem varieeruvust. Läbivaks teemaks 

on nendes ettevõtetes suurema lisandväärtusega toodete tootmise arendamine. Enamuse 

puhul lisandub ka surve allhanke valdkonnas tegutsemisest, mis sunnib pidevalt arenema 

ning oma tegevust efektiivsemaks muutma. 

Suurte ettevõtete puhul oli digitaliseerituse aste erinev ning ka suhtumine ja ootused 

digitaliseerimise osas erinesid suures ulatuses. Samuti oli tegemist väga erineva kultuuriga 

ettevõtetega, kelle puhul mängis olulist rolli digitaliseerituse astme tõstmisele nende 

tegutsemise sektor, sektoris valitsev konkurents ning klientide nõudmised. 

Digitaliseerimise temaatikaga ollakse hästi kursis, kuid lähenemised ja ootused 

digitaliseerimise osas on erinevad. Tundus, et küsitletud suurte ettevõtete puhul puudub 

otsene soov digitaliseerimiseks, kui selleks pole tõuget konkurentide, klientide või 

emaettevõtte grupi poolt. Nende puhul pole digitaliseerimisega kaasa minek paratamatu 

jätkusutlikkuse tagamiseks nagu seda on väikestel ja keskmistel ettevõtetel.  

Edaspidises andmete analüüsis on autor kodeerinud nii vastajad koodidega P1-P11, kui 

intervjuudes toodud temaatika (lisa 5 ja lisa 6), et tagada vastajate ja vastuste seose 

anonüümsus, vastuste struktureeritus ning seos varasemate uuringutega.  
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2.3.3. Andmete kogumise meetodid  

 

Kõigepealt otsustas autor andmeid koguda küsitlusuuringu meetodil. Antud meetodi 

tugevuseks on, et see võimaldab lühikese aja jooksul koguda struktureeritult paljude 

arvamust, vastajad ei saa omavahel konsulteerida ja seega eeldatakse, et nende vastus on 

erapooletu ning baseerub nende tegelikule kogemusele (Eby L T, 2003). Meetodit 

hinnatakse eriti sobilikuks, kui puudub kindel arusaam probleemist ja eesmärgiks on selle 

komplekssuse ja fookuse parem lahti mõtestamine (Gable G G, 1994). Autori poolt valitud 

uurimisprobleem on kompleksne ja varasemate uuringutega tutvudes selgus, et välja on 

toodud mitmeid väljakutseid, kuid arusaamatuks jäi, kuivõrd oluliseks ebaõnnestumise 

allikateks peavad neid ettevõtted ise ja kas need sõltuvad ettevõtte suurusest. Mistõttu oli 

vajalik enne intervjuude läbi viimist selgitada välja fookus ja selekteerida väljakutsed, mille 

osas küsimustikule vastajate arvamus kordus. See võimaldas eraldada need väljakutsed, 

mis on süsteemsed nendest, mis on spetsiifiliselt seotud konkreetse ettevõttega ja 

keskenduda digitaliseerimise seisukohalt olulistele probleemidele. 

Küsimustiku koostamisel tutvus autor eelnevalt kirjandusega, selgitas välja tootmise 

digitaliseerimise mõiste olemuse ning sellega kaasnevad väljakutsed ja edu tegurid. 

Kirjandusega tutvudes koondas autor põhilised kirjandusallikates korduvad teemad, tutvus 

varasemalt läbiviidud küsimustikega ning koostas selle baasilt enda küsimustiku (vt lisa 2). 

Küsimustiku koostamisel lähtuti Õunapuu (2014, lk 162) soovitustest, mille abil esmalt 

määratleti uurimisprobleem, seejärel kujundati küsimused selliselt, et oleksid võimalik 

saada töö uurimisküsimustele vastused. Küsimustikus kasutati põhiliselt suletud küsimusi, 

avatuks jäeti vaid üks küsimus, mille abil püüti välja selgitada, kas vastaja arvates on veel 

mõni oluline väljakutse, mille peale autor ei tulnud. 

Järgmisena otsustas autor Eesti tööstusettevõtete uurimiseks viia läbi näost näkku 

intervjuud veebi vahendusel (google meet või teams rakenduse kaudu). Intervjuud on 

kasulikud kui uurimisteema käsitleb probleeme, mis nõuavad keerulisi küsitlemisi ja 

arvestatavat uurimist teemas (Easwaramoorthy M, Zarinpoush F 2006).  Süvaintervjuu 

meetodi potentsiaalsed eelised või tugevused sõltuvad intervjueerija ja intervjueeritava 
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suhte lähedusest, mis suurendab potentsiaalselt andmete usaldusväärsust, vähendades 

reageerimisel eelarvamusi või nõustumist pakutava variandiga mõtlematult (Roller M. R 

2019). Meetodi täiendavaks tugevuseks on intervjuuvormingu paindlikkus, mis võimaldab 

küsitlejal kohandada küsimuste esitamise järjekorda, vastavalt vajadusele muuta küsimuse 

sõnastust, esitada järelküsimusi, et selgitada intervjueeritavate vastuseid ja kasutada 

kaudseid küsimusi alateadliku arvamuse ergutamiseks või meelde tuletamiseks (Brayda W. 

D, Boyce T. D 2014).  

Intervjuu planeerimisel lähtuti Õunapuu (2014, lk 170) soovitustest ja jälgiti, kas küsimus 

on konkreetne, neutraalne ning optimaalse pikkusega. Intervjuus kujundati avatud 

küsimused, mille käigus antakse vastajale võimalus teema üle rohkem arutleda ning tuua 

paremini välja teda mõjutavad aspektid. Lisaks lähtuti küsimuste koostamisel sellest, et 

vastaja saaks võimalikult hästi väljendada oma mõtteid ning ei tekiks formaalset õhkkonda. 

Selleks koostati vastavalt Õunapuu (2014) soovitustele poolstruktureeritud küsimustik, mis 

sisaldab kõigepealt avaküsimusi, seejärel sissejuhatavaid ja siirdeküsimusi, peale mida 

liigutakse võtmeküsimuste juurde (lisa 3) ning see lõppeb lõpuküsimustega, mis koondavad 

vastaja tunnused. Intervjuu pikkuseks planeeriti tund aega, et jätta vastajale piisav aeg oma 

mõtete selgitamiseks. 

 

2.3.4. Andmeanalüüsi meetodid 

 

Küsitlusuuringu puhul koguti andmeid Survey Monkey küsitluste koostamist pakkuva 

veebilehe abil. Peale küsitluse lõppu tekitati struktureeritud kujul andmetest Ecxeli fail, 

mida analüüsiti kirjeldava statistilise meetodi abil (Õunapuu, 2014). Autor koostas 

tulemustest graafikud ja kasutas analüüsil vastanute osakaalusid, et selekteerida välja 

olulised väljakutsed ning edu tegurid intervjuu küsimustiku tarbeks.  

Autor kasutas intervjuu tulemuste analüüsiks deduktiivset strateegiat (Õunapuu, 2014). 

Intervjuu lindistused transkribeeriti  kasutades TTÜ Küberneetika Instituudi foneetika- ja 

kõnetehnoloogia laboris väljatöötatud tehnoloogiat ja mudeleid (Alumäe T, Tilk O, A) ning 

autor luges need lisaks mitmeid kordi läbi, et korrigeerida tekkinud vead ja arusaamatud 
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kohad. Transkribeerimise käigus saadud tulemusi saab analüüsida peale igat intervjuud 

eesmärgiga leida sarnased teemad ja üldistused, mis grupeeritakse ja kodeeritakse (Yuksel 

O, 2018). Autor teostas suunatud kodeerimist transkriptsioonides leitud väljakutsete ja edu 

tegurite tunnuste osas ning moodustas koodide puu. Peale seda kasutati juhtumiülest ehk 

horisontaalset analüüsi (cross-case analysis), mis võimaldab analüüsida erinevate 

intervjuude tekste omavahel, mõtestada paremini lahti kontekst ja leida sarnasusi ning 

erinevusi intervjuude vahel (Ryan C, 2012). Autor viis läbi kodeeritud andmetele ja 

transkribeeritud intervjuule juhtumiülese analüüsi, mille käigus teostas täiendava teksti 

sisuanalüüsi, et mõista intervjueeritavate poolt välja toodud konteksti, anda asjakohaseid 

hinnanguid ning leida sarnasusi ja erinevusi ettevõtete suurusest tulenevalt.  

 

2.3.5. Peamised piirangud ja andmete usaldusväärsus 

 

Küsitlusuuringu meetodi puhul olid peamisteks piiranguteks, mis võisid mõjutada andmete 

usaldusväärsust järgmised tegurid: 

1) Küsimuste võimalik mitmeti mõistetavus– püüeldes võimalikult üheselt arusaadava 

ja mõistetava sõnastuse poole tutvus autor eelnevalt erialase kirjandusega, uuris 

teisi sarnasel teemal läbi viidud küsitlusi ja testis küsimustikku enne selle laiali 

saatmist digitaliseerimisega kokku puutunud kolleegide peal. 

2) Mittetõenäosusliku valimi tõttu vastas küsimustikule kokku 36 ettevõtet üle 

maailma, kellest 5 olid Eestist pärit. Seetõttu on võimalik, et autoril võisid jääda 

tuvastamata mõned aspektid, mis on olulised Eesti ettevõtete jaoks, kuid polnud 

olulised uuritud rahvusvaheliste ettevõtete jaoks. 

Kvalitatiivse uurimismeetodi puhul, kus kasutati näost-näkku intervjuud olid peamisteks 

piiranguteks, mis võisid mõjutada andmete usaldusväärsust järgmised tegurid: 

1) Intervjuu käigus ei teki vastustes ühiseid tunnuseid ja järeldusi pole võimalik teha 

(Brett Wayne R, 2001) – autor koostas intervjuude läbi viimiseks 

poolstruktureeritud küsimustiku, mis võimaldas saada grupeeritud vastuseid, samas 

võimaldasid avatud ja struktureerimata küsimused väljendada laiemalt või selgitada 
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vastaja mõtet. Lisaks testiti küsimusi eelnevalt kolleegide peal. Küsimuste 

koostamisel tutvuti nii erialase kirjandusega kui eelneva läbi viidud küsimustiku 

tulemustega.  

2) Autori võimalik erapoolik lähenemine intervjuu tulemustele sooviga leida ühiseid 

tunnuseid (Helmer A. V, 2005) – objektiivsuse tagamiseks analüüsis autor igat 

intervjuud eraldi ning alles seejärel alustas ühiste tunnuste otsimisega. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Küsitlusuuringu tulemuste analüüs 

 

Küsitlusuuringu eesmärgiks oli lahti mõtestada paremini varasemates uuringutes välja 

toodu ning panna paika fookus digitaliseerimise olulisematest väljakutsetest. Küsimustiku 

tulemused on välja toodud antud uurimistöö lisas 4. 

Kõikidest vastanutest 33 ettevõttes on digitaliseerimine strateegia osa, mis annab kinnitust, 

et vastanud ettevõtted tegelevad digitaliseerimisega järjepidevalt. Lisaks sai autor kinnitust, 

et digitaliseerimise strateegia olemasolu ja selle olulisuse uurimine peab olema intervjuus 

eraldi küsimus, et paremini mõista, millist rolli digitaliseerimise strateegia ettevõtetes 

mängib ning kas see võib olla üks edu teguritest. 

Küsimustikus püüti välja selgitada digitaliseerimise edu tegureid, mida ettevõtted oluliseks 

peavad (joonis 5).  

Joonis 5. Olulisimad sammud edukaks digitaliseerimiseks (autori koostatud). 
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Vastustest selgus, et kõige olulisem tegur, mida pidasid kõik vastajad oluliseks oli 

digitaliseerimisest ettevõttele kasvu või kasu leidmine.  Kuna digitaliseerimise puhul on 

sageli tegemist keerukate lahendustega, mis nõuab suuri esialgseid investeeringuid, siis 

tekib ettevõtetel kahtlus selle mõttekuse osas (Rachinger M, et all, 2019). Samas kui 

intelligentsus on toodetesse ja protsessidesse sisse ehitatud, langevad ettevõtte 

tootmiskulud, kuid võivad kasvada muud kulud, näiteks hoolduskulud (Sony M, 2020). 

Lähtuvalt sellest keskenduti intervjuudes Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimise 

teadlikkuse uurimisele kasumlikkuse analüüsi läbi viimisel.  

Digitaliseerimine mõjutab mitmesuguseid äritegevusi, sealhulgas ettevõtete ärimudeleid, 

võimaldades ettevõtete vahel luua uusi koostöövorme ning viies uute toodete ja teenuste 

pakkumiseni ning uute ettevõttesuhete vormideni (Rachinger M, Müller C, Vorraber W, 

Schirgi E, 2019). Küsimustiku tulemusel tuli välja, et ettevõtted pidasidki oluliseks 

sammuks julgust mõtelda teistmoodi ja leida uus ärimudel.  

Oluliseks peeti ka uute oskuste arendamist andmete analüüsis, digiteenuste pakkumises ja 

digikanalite arendamises. Tänu andmete analüüsile on võimalik vähendada oluliselt 

tootmise remondi kulusid (CGI in Manufacturing report, 2015), seadmete seisakuid 

(Stăncioiu A, 2017), teha tõeseid ja kvaliteetseid järeldusi ning otsuseid (Pilloni V, 2018). 

Digikanalite ja -teenuste arendamine annab aga võimaluse uue ärimudeli tekkeks (Sony M, 

2020). Seetõttu otsustas autor uurida otsustamise protsessi ja andmete analüüsi ka 

intervjuus.  

Oluliseks peeti ka seda, et digitaliseerimine ja ärimudelid oleksid tsentraalse strateegia osa. 

Samas pidas 8 vastanut seda mitteoluliseks. Autori oletas, et antud samm on oluline suurtele 

ja ilmselt ka keskmise suurusega ettevõtetele, kuid väheoluline väikestele ettevõtetele, 

mistõttu otsustas autor seda küsimust täpsemalt uurida intervjuus strateegiale suunatud 

küsimuse all. 

Samuti peeti oluliseks sammuks otsuste struktuuri lihtsustamist ning vajadusel muutmist, 

samas pidas seda mitteoluliseks 6 ettevõtet. Siinkohal tekkis autoril sama hüpotees, et 

erinev tähtsus võib antud sammul olla suurte ja väikeste ettevõtete puhul. Kuna 

digitaliseerimise edukus sõltub tihti kiiretest otsustest, siis võib organisatsiooni struktuur 
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ja otsustamise keerukus olla takistavaks teguriks (Sivathanu B, Pillai P, 2018). Antud 

küsimust otsustati samuti uurida intervjuu käigus, et välja selgitada, kas erinevus tekib 

ettevõtte suurusest tulenevalt. 

Vähem olulisteks peeti rollide jaotamist ettevõttes ning vajalike finantsvahendite tagamist. 

Need olid ka suurima vastuoluga sammud, kus 8 vastanutest pidas neid samme 

mitteoluliseks. Autor otsustas neid küsimusi eraldi intervjuusse mitte lisada. 

Digitaliseerimise väljakutsetest tuli osade probleemise puhul välja selge erinevus suurte 

(üle 250 töötajaga) ja väikeste (alla 50 töötajaga) ettevõtete vahel (joonis 6). Olulised 

väljakutsed olid küll kõigil ettevõtetel samad, kuid nende olulisus ning rõhuasetus tuli 

erinev. Mistõttu otsustas autor kirjeldada neid ettevõtete gruppide kaupa eraldi. 

Joonis 6. Digitaliseerimise läbi viimisel kõige olulisemad väljakutsed (autori koostatud). 
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need olid teiste väljakutsete kõrval ebaolulised kõikide ettevõtete puhul, siis otsustas autor 

need küsimused välistada. 

Kõige enam tunnevad ettevõtted survet analüütika ja andmeteadlaste talentide leidmisel, 

21 vastanutest. 17 vastanutest tunneb survet projekti/programmi juhtidest ning kolmandaks 

suurimaks grupiks, 13  vastanut oli puudus äri ja IT nõudmiste omavahelise tõlgendamise 

talentide osas (inimesed, kes oskavad tõlgendada äri keelest IT keelde nõudmisi 

programmidele). Teised valdkonnad jagunesid suhteliselt ühtlaselt. Ekspertide leidmise 

survet ei pidanud oluliseks vaid 2 vastanut (Lisa 4). Antud küsimust pidas vajalikuks autor 

uurida ka intervjuus, et jõuda paremale selgusele valdkondadest, mis takistavad ettevõtetes 

digitaliseerimist. Ekspert tegi küsimuse tulemustest järelduse, et andmete analüüsi 

kvaliteedist lähtuvalt ettevõtetel kas tekib või ei teki võimalus arendada välja uus ärimudel 

või leida kasu komponent. Seda pidasid vajalikuks digitaliseerimise alustamise sammude 

küsimuse juures kõik vastanud ettevõtted (lisa 4). Kuid kuna turul on suur puudus andme 

analüütikutest ja andmeteadlastest, siis on üks olulisi digitaliseerimist takistavaks teguriks 

nende talentide olemasolu ettevõttes. 

 

3.1.1. Suured ettevõtted 

 

Suurte ettevõtete jaoks oli suurimaks väljakutseks organisatsiooni kultuuriga seotu. Koguni 

19 suurtest ettevõtetest leidis, et suurim väljakutse on ettevõttes katsetamisele suunatud 

mõtteviisi juurutamine. Samuti oli suurimaks väljakutseks suurtele ettevõtetele nende 

äriprotsesside jäikus, 18 vastanutest pidas seda oluliseks väljakutseks (joonis 6). 

Äriprotsesside jäikus ja nende muutmiseks valmisoleku puudumine on otseselt seotud 

ettevõtte kultuuriga – kui puudub katsetamisele suunatud kultuur, siis on äärmiselt 

keeruline muuta ka äriprotsesse, mis on omakorda digitaliseerimise alus (Mahadevan K, 

2017). 

Autor pidas vajalikuks mõlemad küsimused lisada intervjuusse organisatsiooni kultuuriga 

seotud temaatikasse ning äriprotsesside juhtimisega seotud temaatikasse, et uurida, kas ka 
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Eesti tööstusettevõtetel on organisatsiooni kultuur äriprotsesside muutmist takistavaks 

teguriks. 

Mõnevõrra väiksemad väljakutsed olid suurtele ettevõtetele talentide puudus, 14 

vastanutest ja digitaliseerimist segav organisatsiooni struktuur, 14 vastanutest (joonis 6). 

Kuna neljas tööstusrevolutsioon hõlmab endas nii äriprotsesside kui tehnika 

digitaliseerimist ja ühendamist, siis muutub maailmas järjest suuremaks probleemiks 

vajalike oskuste ja teadmistega tööjõu puudumine, kes suudaksid muutunud ärimudelis 

edukalt toime tulla (Wilkesmann M, Wilkesmann U, 2018), mistõttu autor otsustas lisada 

personali oskuste nõudlust ja nende puudumist iseloomustava küsimuse intervjuusse, et 

mõista täpsemalt, kuidas see digitaliseerimist takistab. 

Organisatsiooni struktuuri lihtsustamist tõid vastanud välja ka digitaliseerimise oluliste 

sammude juures. Kuna digitaliseerimise edukus sõltub tihti kiiretest otsustest, siis võib 

organisatsiooni struktuur ja otsustamise keerukus olla takistavaks teguriks (Sivathanu B, 

Pillai P, 2018). Struktuuri muutmine on aga tõsine väljakutse. Autor otsustas intervjuu 

käigus uurida ettevõtete struktuuri ning otsustamise mehhanisme, et aru saada, kas 

võimalikult alumisele tasandile toodud otsustamine võib kompenseerida suure ettevõtte 

keerukat struktuuri. 

11 vastanut leidis, et oluliseks väljakutseks on vajalike kvaliteetsete andmete puudus, mis 

takistab äriliste otsuste tegemist. See väljakutse oli suurte ettevõtete puhul küll olulisem, 

kui varasemalt küsitlusest välistatud väljakutsed (kõrge risk, potentsiaali puudumine ja 

ärilise kasu ebaselgus), kuid võrreldes keskmise ja väikeste ettevõtetega tundub see suurtes 

ettevõtetes oluliselt väiksem takistus olevat.  

Kvaliteetsed andmed on vajalikud, et tekiks usaldus andmete osas ja juhtkond saaks 

andmetele tuginedes teha tõeseid ja adekvaatseid otsuseid (Wilkesmann M, Wilkesmann 

U, 2018). Andmete struktureerimise ja kvaliteedi tagamise alane küsimus lisati samuti 

intervjuusse, et paremini mõista suurte, keskmiste ja väikeste ettevõtete eripära andmete 

osas.  
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3.1.2. Keskmised ettevõtted 

 

Keskmiste ettevõtete väljakutsed olid samad, mis suurtelgi, kuid nende rõhuasetuse muster 

oli erinev. Keskmistel ettevõtetel olid kõik väljakutsed suhteliselt sarnases skaalas olulised 

(jäid vahemikkus 12-14 vastanutest).  

Suurimateks väljakutseteks osutusid talentide leidmine, digitaliseerimist pärssiv 

organisatsiooni struktuur ning otsustamiseks vajalike kvaliteetsete andmete puudus, neid 

pidas oluliseks 14 vastanut. Äriprotsesside jäikus (12 vastanut) ning võimetus juurutada 

katsetusele suunatud mõtteviisi (13 vastanut) olid keskmiste ettevõtete hinnangul samuti 

olulised väljakutsed, kuid nende olulisus oli väiksem (joonis 6).  Seega võrreldes suurte 

ettevõtetega pole keskmise suurusega ettevõtetel veel nii kriitiline organisatsiooni kultuuri 

tegur. Samas mängib suurt rolli otsustamise kiirus ja struktuur, andmete kvaliteet ja 

spetsialistide olemasolu.  

Andmete kvaliteedi ja BI (Business Intelligence) süsteemide rakendamine annab keskmise 

suurusega ettevõtetele olulise eelise turul võrreldes suurte ettevõtetega ning kliendikeskse 

lähenemise võimaluse, kui suudetakse paindlik olla (Omri N, et all 2020), samas valmistab 

nende süsteemide rakendamine ettevõtetele tõsist väljakutset, kuna tihti puuduvad selleks 

vajalikud andmeaidad ning andmeanalüütikute ja andmeteadlaste leidmine on keeruline 

(English E, Hoffmann M, 2018). Samas peavad keskmised ettevõtted juba teadlikult 

tegelema organisatsiooni kultuuri küsimistega, et ärgitada katsetustele suunatud mõtlemist 

ja äriprotsesside muutmist vastavalt turu nõudmistele.  

Keskmistel ettevõtetel olid kõik viis väljakutset hinnatud suhteliselt võrdselt oluliseks, 

sellest järeldas autor, et neil puuduvad otsesed kriitilised väljakutsed nagu suurtel ja 

väikestel ettevõtetel. Samas tuleb neil pöörata tähelepanu kõigile viiele või siis erinevad 

väljakutsed sõltuvalt ettevõtte spetsiifikast nii palju, et pole võimalik teha kindlaks kriitilisi 

ettevõtete üleseid tegureid. Antud küsimuse välja selgitamiseks pööras autor intervjuudes 

rohkem tähelepanu. 
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3.1.3. Väikesed ettevõtted 

 

Väikesed ettevõtted hindasid suurimaks väljakutseks talentide leidmise, 16 vastanutest. 

Suureks väljakutseks hinnati ka kvaliteetsete andmete puudumist, 13 vastanutest.  

Väikeettevõtete töökohtade megafoni aruande kohaselt on pool väikeettevõtetest öelnud, et 

uute töötajate palkamine on suurim väljakutse (U.S. Small Business Administration, 2017). 

Lisaks juurutavad väikesed ettevõtted mitmeid väiksemaid tarkvarasid, mille struktuur ja 

loogika võib olla väga erinev (Coleman S Y, 2016). 

Organisatsiooni kultuuriga seotud väljakutseid hinnati samuti oluliseks, kuid need ei ole 

väikestes ettevõtetes kriitilised. Digitaliseerimist takistavat organisatsiooni struktuuri ja 

võimetust juurutada katsetamisele suunatud mõtteviisi pidasid mõlema puhul oluliseks 11 

vastanutest. Kõige väiksema osakaaluga 10 vastanutest olid jäigad äriprotsessid. 

Kokkuvõtteks jõudis autor järeldusele, et ettevõtte kasvades muutuvad järjest kriitilisemaks 

organisatsiooni kultuuriga seotud väljakutsed nagu katsetamisele suunatud mõtteviis ja 

äriprotsesside jäikus ning järjest väiksemaks muutuvad andmete kvaliteediga ja talentide 

leidmisega seotud väljakutsed. Samas otsustamise kiirust soodustava struktuuri küsimus on 

suhteliselt oluline läbivalt, sõltumata ettevõtte suurusest. 

Talentide leidmise raskust puudutava väljakutse täpsustamiseks uuris autor, millises 

valdkonnas tunnevad ettevõtted kõige enam survet.  

 

3.2. Digitaliseerimise väljakutsed 

 

Autor koostas nii varasemate uuringute baasil välja toodud kui intervjuude käigus välja 

toodud väljakutsetest kodeerimise käigus koodide puu, mis on esitatud lisas 6. Kodeerimise 

käigus tekkis kuus suuremat kategooriat, millega seoses väljakutsed esinevad (joonis 7). 

Igas kategoorias oli välja toodud mitmeid väljakutseid nii uuringute baasilt kui intervjuude 

analüüsi käigus leitud väljakutsetest. Kokku leidis autor 37 väljakutset, mida ettevõtted 

mainisid oma intervjuudes. Nende seast olulisimate ja üle ettevõtete korduvate välja 
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valimiseks ja fookuse seadmiseks teostas autor nendele väljakutsetele olulisuse hindamise, 

kus anti 10 punkti nendele väljakutsetele, mis ettevõttes esinesid, 1 punkt väljakutsetele, 

mis antud ettevõttes ei olnud probleemiks ja 0 nendele väljakutsetele, mille osas ettevõtte 

teadlikkus oli madal või antud temaatikaga ettevõte veel ei tegelenud. Peale iga ettevõtte 

iga väljakutse eraldi hindamist summeeris autor ettevõtete hinnangud, et aru saada, millised 

väljakutsed on läbivalt, sõltumata ettevõtte suurusest olulised. Hindamise tulemused on 

toodud lisas 7.  

Joonis 7. Digitaliseerimise väljakutsetega seotud valdkonnad 

 

 

 

 

 

 

Hindamise läbiviimise käigus selgus, et 37-st väljakutsest olid ettevõtetele läbivalt olulised 

12 väljakutest, milleks olid allolevas tabelis (tabel 1) toodu: 

Tabel 1. Ettevõtete suurimad digitaliseerimise väljakutsed 

Kood Väljakutse 

V1 PERSONAL 

V1.1 vajaliku oskusteabega spetsialistide puudumine 

V1.2 digioskustega ja muutumisvalmidusega lihttööjõu puudumine 

V1.2.1 vanema generatsiooni IT teadlikkus on madal 

V2 JUHTIMISKULTUUR 

V2.2 vajaliku ärivõidu saamiseks tuleb analüüsida mitmeid protsesse 

V2.3 raskus suunata koostööle erinevate protsesside omanikke ja/või osakondasid 

V2.4.6 arusaamise puudumine, et digitaliseerimine on oluline teema 

V2.4.1 järjepidevuse ja aja puudus muudatuste juurutamisel 

V3 ANDMED 

V3.2 andmete ja programmide erinev struktuur ja nende loogiline ühendamine on keeruline 

V3.3 andmete ebausaldusväärsus 

4.0 tööstusrevolutsiooni digitaliseerimise väljakutsed 

Juhtimiskultuuriga 

seotud (V2) 

Organisatsiooni kultuur 

ja koostöö (V5)  

Teadlikkus ja oskus 

näha kasu (V6)  

Personaliga seotud (V1) 

IT süsteemide ja 

turvalisusega seotud (V4)  

Andmetega seotud (V3) 
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V5 ORGANISATSIOONI KULTUUR 

V5.3.1 mõttemaailma ja kultuuri muutmine ja muudatustega kaasa tulemine võtab aega ja on 

raske 

V5.1 personali muudatusteks valmisoleku ja teeme ära suhtumise puudumine 

V6 TEADLIKKUS 

V6.1.1 digitaliseerimise vedajate vähene teadlikkus erinevate digilahenduste ülesehitusest 

V6.3.1 digitaliseerimise käigus saadava ärilise mõttekuse või kasu leidmine on raske ja 

investeering pikaajaline 

V6.4 digitaliseerimise kasu tõlgendamine on kompleksne ja keeruline 

 

Kõigil intervjueeritud ettevõtetel oli väljakutseteks see, et digitaliseerimise käigus saadava 

kasu mõõdetaval kujul hindamine on keeruline (V6.4) ja selle välja selgitamaks peab 

analüüsima väga paljusid protsesse (V2.2). Suur väljakutse oli, et isegi, kui analüüs on 

tehtud ei usalda juhid analüüsi käigus saadud andmeid nende ebausaldusväärsuse tõttu 

(V3.3), et langetada digitaliseerimiseks vajalikke otsuseid. Ka Pilloni V on välja toonud, et 

kuna digitaliseerimise käigus loodud lahendused on väga tihedalt seotud erinevate 

protsessidega ja paralleelselt digitaliseerimisega tegeletakse ka teiste meetodite abil 

protsesside optimeerimisega, siis tekib ettevõtetel raskusi just digitaliseerimise tõttu saadud 

efektiivsuse kasvu hindamisel ning kasulike otsuste langetamisel (Pilloni V, 2018).  

Lisaks eeltoodule toodi välja ka seda, et üksikute lahenduste rakendamine ei pruugigi anda 

kohest kasu, kuna võidu tekkimine võib toimuda pikema aja jooksul ja eeldab erinevate 

protsesside omavahel ühendamist (Wee D, Kelly R, Cattell J, Breunig M, 2015). Ka 

intervjuudes tuli välja, et protsesside ühendamine on ajamahukas ning seetõttu on keeruline 

hinnata iga lahenduse puhul konkreetset kasu (V6.3.1). Kui digitaliseerimise käigus pole 

piisavalt panustatud andmete kvaliteedi tagamisele ja inimeste koolitamisele, siis tekib 

ettevõtetes tihti olukord, kus kokku pandud andmetest saadud väljundid ei tundu loogilised 

või on vastuolulised ning juhtidel on seetõttu raske langetada kiireid ja analüüsi tulemil 

põhinevaid otsuseid (Wilkesmann M, Wilkesmann U, 2018). Pikaajalise kasu ja 

jätkusuutlikkuse saavutamine tänu digilahendustele tuli väga ilmekalt välja ettevõtte (P6) 

intervjuust, kus COVID kriisi tõttu oli ettevõte sunnitud väga lühikese aja jooksul 

kasvatama oma tootmise kiirust pea neli korda, mis seadis tõsise löögi alla kogu ettevõtte 

tootmise ja tarneprotsessid. Tänu digitaliseeritud tootmise ja tarneahelale, suutis ettevõte 
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antud olukorraga toime tulla, ei kaotanud kontrolli oma protsesside üle ning kasvatas 

oluliselt ka kasumlikkust. 

Parim mõõdupuu meie jaoks oli aasta tagasi, kui hakkas COVID põhjustatud kriis ja me 

pidime turu survel ennast kuu aja jooksul kolm-neli korda kiiremini käima panema. Kellelgi 

pole üheksakümmend protsenti ressurssi reservis lihtsalt niisama ja see paneb kõik 

protsessid, info ja inimesed tohutu surve alla. Tänu digitaliseeritud protsessidele me tulime 

sellest läbi ja ei kaotanud kontrolli enda protsesside üle (ettevõte P6). 

 

Antud väljakutseid toetab oma uuringus ka Hamada T, kes ütleb et suurimaks eelduseks 

digitaliseerimisest kasu saamiseks on andmete usaldusväärsus, standardiseeritus ja 

analüütika, mille käigus saadavat infot kasutatakse otsuste tegemiseks ja kui ettevõttes 

puudub analüütilise info põhjal toimuv otsustamise kultuur, jääb kasu saamata (Hamada T, 

2019). 

Kasu leidmist või kasust aru saamist takistab intervjuude põhjal toodud hinnangutes ka 

juhtide ebapiisav tehnoloogia ja digilahenduste tundmine (V6.1.1), mis tekitab ebakindlust 

ning seab kahtluse alla lahenduse pakkuja poolt toodud kasu asjakohasuse. See omakorda 

tingib väljakutse, et juhil puudub arusaam digitaliseerimise olulisusest (V2.4.6). Ettevõtte 

(P5) tegevjuht tõi oma intervjuus välja asjaolu, et ettevõttes digitaliseerimise 

kiirendamiseks ja toetamiseks pidi ta ise selgeks õppima programmeerimise, et paremini 

aru saada lahenduste mõttekusest. Vastanutest ettevõtete (P 10 ja 11) intervjuust sai 

järeldada, et ettevõte on võtnud hoiaku, kus digitaliseerimise protsessi hoitakse 

ebamõistlike kulude vältimiseks miinimumis ning digitaliseerimise projektide rakendamist 

otsustatakse vaid juhatuses. See muudab digitaliseerimise kasu välja toomise keeruliseks, 

kuna juhatus ei mõista lahenduste sisu, kahtleb välja toodud kasu õigsuses, samas puudub 

seal kompetents kasu hindamiseks. See võib aga tekitada olukorra, kus ärimudeli muutusest 

ja efektiivsuse tõusust saadav pikaajaline kasu jääb saamata, kuna iga projekt eraldi ei 

pruugigi koheselt otsest kasulik olla. 

Juhi roll ettevõttes on olla digitaliseerimise liidriks. Selleks peavad nad end kursis hoidma 

digitaalsete suundumuste mõjudega ettevõttele ja uute tehnoloogiate kasutusvõimalustega, 

mis ei tähenda, et nad peavad teadma, kuidas tehnoloogia toimib, vaid pigem on oluline aru 

saada, kuidas tehnoloogiaid kasutada. Juhi digitaalsest küpsusest sõltub otseselt ka ettevõtte 
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digitaalne küpsus, mis omakorda annab ettevõttele võimalusi avastada uusi turge, muuta 

ärimudeleid ja kasvada kiiremini. (Sainger G, 2018) 

Personaliga seotud suurimateks väljakutseteks olid vajaliku oskusteabega spetsialistide 

puudus (V1.1), lihttöötajate muutumisvalmiduse ja digioskuse puudulikkus (V1.2) ning 

vanema generatsiooni töötajate digioskuste puudulikkus (V1.2.1). Toodi välja, et töötajate 

mõttemaailma, kultuuri ja muudatustega kaasa tulemise valmiduse muutmine on raske ning 

aeganõudev (V5.3.1), mis pärsib oluliselt digitaliseerimise kiirust ning muudab kasu 

saamise perioodi veelgi pikemaks. See omakorda aga muudab mõned vajalikud 

investeeringud mõttetult kalliks. Ettevõtted (P4 ja P5) on olnud ka olukorras, kus töötajad 

lahkuvad või keelduvad tööle tulemast, kuna ettevõtte digitaliseerituse tase on väga kõrge.  

Kõrge digitaliseerituse tõttu on meil reaalselt tekkinud väljakutsed tänasel hetkel tööjõu 

leidmisega, kes oleksid ka samal tasemel oma teadlikkuse ja oskustega, näiteks on töötaja 

pärast lepingu allkirjastamist paar päeva hiljem ütelnud, et ta ei arvanud, et digitaliseeritus 

ongi nii kõrge ja seetõttu töötaja otsustas lahkuda ja tööd edasi otsida (ettevõte P5).  
 

Ettevõtted (P4, P5, P6, P7, P8, P9) on välja toonud, et peale digitaalsete lahenduste 

rakendamist tootmises eesmärgiga jälgida seadmete efektiivsust ning paremini planeerida 

töö voogusid, on töötajad hakanud kurtma või lahkuma selle tõttu, et neil tekkis jälitatava 

tunne. Lisaks tekkis ettevõtetel vajadus mõned töötajad ka oma töökohalt vabastada, kuna 

töötajad ei soovinud või ei suutnud koolitustele vaatamata uusi töövõtteid rakendada.  

Vajalike oskuste ja teadmistega tööjõu puudumine, kes suudaksid muutunud ärimudelis 

edukalt toime tulla on välja toodud ka teistes uuringutes (Wilkesmann M, Wilkesmann U, 

2018; Longo F, Padovano A, Umbrello S, 2020 ). Intervjueeritavad ettevõtted on nende 

väljakutsetega arvestanud ning rakendatud vajalikud meetmed töötajate sisseelamiseks, 

harjumuste muutmiseks ja oskuste täiendamiseks. Antud meetmete vajalikkust, nagu 

inimeste valmisoleku tõstmine läbi treenimise, koolitamise on välja toodud ka varasemates 

uuringutes (Nwaiwu  F et all, 2019 ja Longo F et all, 2020). 

Andmetega seotud väljakutsetest on 9 ettevõttel tekkinud väljakutseid andmete ja 

süsteemide erinevas struktuuri tõttu nende omavaheliseks loogiliseks ühendamiseks 

(V3.2). Ka Trstenjak M on oma varasemas uuringus välja toonud, et digitaliseerimisel 
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luuakse väärtust küll igas üksikus andmebaasis, kuid kõigis ettevõtte osades, kust andmeid 

kogutakse, samas suurima väärtuse loomine eeldab kõikide süsteemide omavahelist 

suhtlemist, kus süsteem toimib kui tervik (Trstenjak M, Cosic P, 2019). See nõuab aga väga 

paljude erinevate valdkondade osakondade ja/või protsessijuhtide kaasamist 

organisatsioonis, mis on tekitanud paljudes ettevõtetes raskusi. Ettevõtted on intervjuudes 

välja toonud üheks suureks väljakutseks raskuse suunata koostööle erinevate protsesside 

omanikke ja/või osakondasid  (V2.3). Kuna igal protsessil on omad nõuded ning protsesside 

või osakondade juhid peavad aru saama, kuidas nende protsessid on omavahel seotud, võib 

see ettevõttes tekitada vaidlusi, segadust ning soovi protsesside analüüsi etapp vahele jätta. 

Koostöö soovi puudumine ja muudatuste vältimine ning proaktiivse arutelu puudumine 

erinevate protsessijuhtide või osakonna juhtide vahel on otseselt seotud ettevõtte 

kultuuriga. Ettevõtete (P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11) hinnangul on suureks väljakutseks just 

personali muudatusteks valmisoleku ja teeme ära suhtumise puudumine (V5.1), mis 

takistab proaktiivset koostööd kasu toovate digilahenduste leidmiseks. Ka Morrar R ja 

teised on oma varasemas uuringus välja toonud, et organisatsiooni kultuuri muutmine on 

aega nõudev ja pikaajaline muudatuste juurutamise protsess, mis nõuab järjepidevust 

(Morrar R, Arman H, Mousa S, 2017). Intervjueeritavatest ettevõtetest 7 on toonud välja, 

et järjepidevuse ja aja puudus muudatuste juurutamisel (V2.4.1) on neile väljakutseks, mis 

takistab digitaliseerimise edu ja kiirust.  

Ma arvan, et määrava tähtsusega on järjepideva ja väga selge visiooniga inimese olemasolu, 

kes veab digitaliseerimist ja veendub, et muutused juhtuksid. Kes kaasab teisi ja soodustab 

innovatsiooni (ettevõte P7). 

Juhtkonna kaasatus aitab vältida kes on süüdi suhtumist ja edendada õppiva organisatsiooni 

kultuuri tekkimist ning teadmiste ühtlasemat juhtimist ettevõtte igasse valdkonda, mis on 

omakorda otseselt seoses organisatsiooni innovatsiooni tõusuga (Abdi K, et all, 2018). 

Mistõttu võib juhtkonna vähene teadlikkus digitaalsetest lahendustest ja suundadest 

pärssida ka inimeste valmisolekut ja soovi muutumiseks. 

Küsitlusuuringus tuli välja, et ka spetsiifiliste teadmistega talentide ja spetsialistide puudus 

on ettevõtetes suureks väljakutseks (joonis 6), eriti analüütika ning projektijuhtimise 

valdkonnas (lisa 4). Intervjuude käigus autor suurt ettevõtete ülest trendi selles osas ei 

tuvastanud. Küll, aga võib välja tuua, et 11-st ettevõttest kolmes oli olemas analüütik ning 
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vaid ühes tegeles analüütik ka digitaliseerimise võitude otsimisega, seega jõudis autor 

järeldusele, et analüütikute puudus võib sõltuda sellest, kui sügavalt on ettevõttes 

juurdunud andmetel põhinev juhtimine ja kas on juba hakatud tegelema suurandmete 

analüüsimisega või mitte. Projektijuhtide ja teiste talentide puudust esines, kuid see polnud 

suurim väljakutse. Ettevõtetes, eriti väikestes ja keskmistes ettevõtetes tuli intervjuude 

käigus välja, et juhid hoiavad talente ning on suutnud tekitada stabiilse meeskonna. 

 

3.3. Digitaliseerimise edu tegurid 

 

Autor koostas nii varasemate uuringute analüüsi baasil kui intervjuude käigus välja toodud 

edu teguritest kodeerimise käigus koodide puu, mis on esitatud lisas 8. Kodeerimise käigus 

tekkis kuus suuremat kategooriat, millega seoses edu tegurid esinevad (joonis 8). Kokku 

leidis autor 16 edu tegurit, mille olulisust edu saavutamiseks palus ettevõtetel intervjuudes 

hinnata 10 punkti süsteemis (1- ebaoluline, 10 – väga oluline).  

Joonis 8. Digitaliseerimise edu teguritega seotud valdkonnad 

 

 

 

 

 

 

Hindamise käigus selgus, et mitte ükski edu tegur ei olnud kõigile ettevõtetele üht moodi 

väga oluline (maksimum punktide summaga 110). Autor selekteeris hinnangutest välja 

sellised edu tegurid, mille punktide summa jäi üle 77 ehk mis said vähemalt 70%  

maksimum punktidest, mille tulemusel valis autor välja 6 kriitilist edu tegurit: 

1) Juhtimisalased sammud (E3) 

Juhtimisalased 

sammud (E3) 

Suuna määratlemine 

(E1) 

Jätkusuutlikkuse analüüs 

(E2) 

Organisatsiooni küpsus ja 

kultuur (E4) 

Personali ette 

valmistamine (E6) 

Andmete ja süsteemide 

korrastamine (E5) 

4.0 tööstusrevolutsiooni digitaliseerimise edu tegurid 
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- juhtkonna kaasatus (E3.1) 

- löökrühma moodustamine või eestvedajate olemasolu (E3.3) 

2) andmete ja süsteemide korrastamine (E5) 

- info struktureerimine ja korrastamine (E5.2) 

- äriprotsesside kaardistamine ja/või standardiseerimine (E5.3) 

- riskide hindamine (E5.4) 

3) personali ette valmistamine (E6) 

- töötajate koolitamine ja kaasamine (E6.2) 

Kõige olulisemateks edu teguriteks peeti juhtkonna kaasatust (E3.1), löökrühma 

moodustamist või eestvedajate olemasolu (E3.3) ning töötajate koolitamist ja kaasamist 

(E6.2). Kõik intervjueeritavad ettevõtted pidasid digitaliseerimise seisukohalt oluliseks 

seda, et juhtkonnal oleks huvi digitaliseerimise vastu, nad teadvustaksid endale selle 

olulisust ning toetaksid oma suhtumisega digitaliseerimise protsessi. Juhtkonnalt ei 

oodatud detailidega kursis olemist, küll aga üldistest suundadest aru saamist ning soovi 

endale selgeks teha programmide poolt pakutavad võimalused ning mõtelda kaasa sellest 

tulenevate lisavõimaluste osas. Kuna eelnevas peatükis oli juhtkonna madal teadlikkus ning 

sellest tulenevalt digitaliseerimisest saadava kasu mitte väärtustamine (V2.4.6,  V6.1.1) üks 

oluline väljakutse digitaliseerimise õnnestumiseks, siis on loogiline, et juhtkonna kaasatus 

on üks tähtsamaid võtmetegureid. Ka varasemad uuringud toovad välja, et väga suures osas 

sõltub digihüppe õnnestumine tippjuhtkonnapoolsest kaasatusest, mis tagab töötajate 

pühendumise, teema olulisuse, motiveerib digipöörde eestvedajaid ning loob omaniku 

tunde (Vijayendran N, 2016). 

Kui juhtkond on kaasatud, siis on juhtide ülesandeks moodustada löökrühm (E3.3), kes 

veavad digitaliseerimise vankrit. Löökrühma puhul on ettevõtted (P1, P2, P3, P4,P5, P6, 

P7, P8, P9) välja toonud, et sellesse paks kuuluma nii valdkonna eesvedajad (näiteks 

toomisjuht, finantsjuht jne) kui ka väga heade projektijuhtimise oskustega ning 

digilahenduste alase teadlikkusega liige, kes on võimeline tegema endale selgeks ettevõtte 

sisemised protsessid, neist sisuliselt aru saama ning suutma tõlkida äri nõudmisi IT 

inimestele ja digilahenduste pakkujale. Seetõttu leidsid need ettevõtted, et kriitilise 

tähtsusega on leida selline inimene oma töötajaskonnast, kuna väljastpoolt palgatud 
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konsultant võib olla küll väga kogenud, kuid ta ei mõista ettevõtte protsessidest tulenevaid 

eripärasid, mistõttu võib välja töötatud lahendus tekitada juurutamisel pigem efektiivsuse 

langust või riske protsessides. Olulise märkusena tõid need ettevõtted ka välja, et juhid 

peavad teadvustama, et digitaliseerimise eestvedamine on täiskohaga töö, mida ei ole 

võimalik teha edukalt oma põhitöö kõrvalt, selleks peab olema eraldi projektijuht. 

Ettevõtete P5 ja P6 juhid tunnistasid, et peale seda, kui nad mõistsid, et ei nemad ega 

valdkonna juhid ei suuda piisavas tempos ja kvaliteetselt digitaliseerida ning võtsid endale 

selleks eraldi inimese, läks digitaliseerimine oluliselt kiiremini ja edukamalt.  

Suurimaks digitaliseerimise edu teguriks on peamiselt meie enda majasisene ressurss, et 

oleks olemas inimene, kes vastutab meie digiprojektide arenduse ja edasi vedamise eest. 

Enne tegin seda mina oma põhitegevuse kõrvalt mis näitas, et digitaliseerimise kiirus sai 

kannatada (ettevõtte P5 juht). 

 

Eelmises peatükis olid ettevõtete suurimateks väljakutseteks erinevate protsesside analüüsi 

vajadus kasu saavutamiseks, valdkondade juhtide koostöö soodustamine ning järjepidevuse 

puudus juurutamisel (V2.3, V2.2, V2.4.1), mis ilmestab väga hästi seda, et arvestades 

väljakutsete keerukusega ja mastaapsusega on pühendunud eestvedaja/eestvedajate 

olemasolu üks kriitilisi edu tegureid.  

Seda kinnitab ka Wilkesmann M ja Wilkesmann U varasem uuring, mis toob välja, et 

digitaliseerimine on seotud lisaks äriprotsesside digitaliseerimisega ka robotiseerimise, 

automatiseerimise ning suurandmete kogumisega, mistõttu nõuab see eestvedajatelt uusi 

teadmisi robotite juhtimisest, erinevatest IT lahendustest ja suurepärast andmete analüüsi 

oskust, lisaks tuleb pidevalt kokku tuua erinevate valdkondade juhte ning tehnoloogia 

pakkujaid (Wilkesmann M, Wilkesmann U, 2018). Mistõttu on väga keeruline ja riskantne 

viia läbi digitaliseerimist oma põhitöö kõrvalt. 

Lisaks juhtkonna kaasatusele ja väga tugeva löökrühma olemasolule pidasid ettevõtted 

üheks olulisimaks edu teguriks võimalikult varajast ja järjepidevat töötajate kaasamist ja 

koolitamist (E6.2). Kõik ettevõtted tõid intervjuudes välja, et ilma inimeste 

digitaliseerimiseks ette valmistamiseta ja pideva koolitamiseta ei ole võimalik võtta välja 

digitaliseerimisest saadavat kasu, kuna inimesed ei hakka programme kasutama ning kasu 

asemel tekib ettevõttes hoopis ebaõnnestunud investeering. Ettevõtted P3,  P7, P8, P10 ja 
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P11 tõid välja, et neil on kogemust olukorraga, kus inimeste koolitamine jäi unarusse ja 

peale digilahenduse juurutamist tekkis olukord, kus see ei hakanud tööle, kuna inimesed 

keeldusid seda kasutamast või kasutasid minimaalselt. Selle tõttu pettus juhtkond 

digitaliseerimise kasulikkuses, kuna tehti suuri investeeringuid ning loodeti saada sellest 

kasu. Oma pettumust väljendati programmi pakkujale, mis omakorda rikkus suhted 

nendega ning mõnes ettevõttes otsustati vahetada lahendus koguni uue programmi vastu, 

mis tähendas ka uusi investeeringuid. Eelmises peatükis oli enamus suurtest väljakutsetest 

töötajate valmisoleku puudumine muudatusutega kaasa tulemiseks, madal digioskuse tase 

ja vajalike oskustega spetsialistide kui lihttööjõu puudus  (V1.1, V1.2, V1.2.1, V5.1), 

mistõttu on loogiline, et üks olulisimaid edu tegureid on töötajate koolitamine ja kaasamine 

digitaliseerimise protsessi. Ettevõtted P4, P5, P6 ja P9 on välja toonud, et antud probleemi 

lahendamiseks täiustavad nad järjepidevalt oma koolituste programme just töötajate 

digioskuste täiendamiseks. Ettevõte P9 valmistub koolituste ja väljaõppe programmi läbi 

viima liitreaalsuse abil, mis muudab töötajatele õppimise protsessi huvitavaks ja oluliselt 

lihtsamaks.  

Ettevõttes on käivitatud Digital Transformer koolitusprojekt, millega me tahame hõlmata 

kõiki oma töötajaid. Oleme selle raames eristanud kaks taset - tootmistöölised ja 

teadmustöötajad. Lisaks hakkasime uurima võimalusi teha väljaõpet liitreaalsuse abil 

(ettevõte P9). 

 

Uuringud näitavad, et ka mujal maailmas peavad ettevõtted töötajate koolitamist üheks 

oluliseks edu teguriks. Põhjamaades on madala kvalifikatsiooniga kitsalt spetsialiseerunud 

tööjõud asendumas vähemalt kutseharidusega laiema kvalifikatsiooniga tööjõuga ja 

tõusnud on oluliselt ka kõrgharidusega töötajate osakaal tootmispersonalis (Group I, 2015). 

Väga olulisteks edu teguriteks peavad ettevõtted ka oma protsesside korrastamise ja 

andmete haldamisega seotud tegevusi nagu info struktureerimine ja korrastamine (E5.2), 

äriprotsesside kaardistamine ja/või standardiseerimine (E5.3) ning riskide hindamine 

(E5.4). Kõik ettevõtted tõid välja, et kuna digitaliseerimise käigus on juurutatud mitmeid 

erinevaid programme, siis nõuab iga uue lahenduse lisandumine väga head arusaamist 

protsessidest ja teistest programmidest, vastasel korral pole võimalik ühtse andmevoo 

tekitamiseks lahendusi omavahel edukalt integreerida ja suhtlema panna ning kasu jääb 
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saamata. Toodi välja ka info korrastamise olulisuse, kuna korras ja usaldusväärse info 

põhjal tekib juhtidel usaldus analüüsi käigus tekkivate järelduste osas, mis omakorda 

võimaldab langetada õigeid otsuseid operatiivselt. Kuna digitaliseerimine hõlmab mitmeid 

väga kriitilisi protsesse ettevõtetes, siis peavad ettevõtted väga oluliseks erinevate riskide 

hindamist. Riskide hindamine võtab maha juhtkonna ja valdkonna juhtide hirmud 

muudatuste käigus tekkida võivate probleemide osas. Ettevõtted P7 ja P8 tõid riskide 

hindamise juures välja olulise rõhuasetuse, et riskide hindamisele peab alati järgnema ka 

riskide juhtimine, vastasel korral võivad digitaliseerimise riskid siiski realiseeruda ning 

kasu asemel tekitatakse hoopis kahju. Eelmises peatükis olid ettevõtete suurimateks 

väljakutseteks programmide integreerimise keerukus, usaldusväärse info tekitamine 

juhtidele ning kasu saamise keerukus, mis sõltub väga erinevate protsesside ühendamise 

oskusest (V2.2, V3.2, V3.3, V6.4). Seetõttu on loogiline, et ettevõtted peavad kriitiliseks 

edu teguriks andmete korrastamist ja oma protsesside head tundmist ning korrastamist. Ka 

uuringutes on välja toodud, et see tagab läbipaistvuse ja selguse andmetes ning protsessides 

(Hitpass B, Astudillo H, 2019), mis omakorda tekitab enesekindlust juhtides õigete otsuste 

langetamiseks (Pilloni V, 2018). 

 

3.4. Erinevused sõltuvalt ettevõtte suurusest 
 

3.4.1. Väljakutsete erinevused sõltuvalt ettevõtte suurusest 

 

Autor analüüsis lisas 7 toodud hinnanguid ka ettevõtete suuruse põhiselt. Selleks arvutati 

iga ettevõtte grupile konkreetse väljakutse summa keskmine väärtus ning keskenduti 

nendele väljakutsetele, mille erinevus varieerus oluliselt erinevate ettevõtte gruppide vahel. 

Selle tulemusel selekteeriti kokku 10 väljakutset, milleks on: 

1) Juhtimiskultuuriga seotud (V2) 

- Valmisoleku puudumine organisatsiooni struktuuri muutmiseks uue ärimudeli 

tarbeks (V2.1) 

- raskus suunata koostööle erinevate protsesside omanikke ja/või osakondasid (V2.3) 

2) IT süsteemide ja turvalisusega seotud (V4) 
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- Äriprotsessid muutuvad kiiremini kui IT süsteemid (V4.2.2.)  

- IT süsteemide protsesside ülesehitusest arusaamine on keeruline (V4.3.1)  

3) Organisatsiooni kultuuri ja koostööga seotud (V5) 

- mõttemaailma ja kultuuri muutmine ja muudatustega kaasa tulemine võtab aega ja 

on raske (V5.1.1)  

- Muudatuste juurdumine võtab kaua aega (V.5.2.1) 

- oskamatus mõtelda protsessi põhiselt (V5.3.1.) 

4) Teadlikkus ja oskus näha kasu (V6) 

- Erinevate ärimudelite analüüs ja leidude integreerimine enda tootmisesse on 

keeruline (V6.2.)  

- Digitaliseerimise käigus saadava ärilise mõttekuse või kasu leidmine on raske ja 

investeering pikaajaline (V6.3.1)  

Suurimad erinevused väljakutsete osas tulid välja suurte (üle 250 töötajaga) ja väikeste (alla 

50 töötajaga) ettevõtete vahel. Keskmise suurusega (töötajate arv 50-250) ettevõtete osas 

polnud autoril võimalik selget eripära seoses suurusega tuvastada, sealsed väljakutsed 

sõltusid suuresti ettevõttes olemasolevast kultuurist, juhi teadlikkusest, digitaliseerimiseks 

vajaliku meeskonna olemasolust ja teistest konkreetsetest olukordadest ning kõikusid iga 

ettevõtte puhul erinevalt. 

Suurim erinevus väljakutsete osas tuli juhtimiskultuuriga ja organisatsiooni kultuuriga 

seotud valdkondades suurte ja väikeste ettevõtete vahel. Suurtele ettevõtetele olid suurteks 

väljakutseteks valmisoleku puudumine organisatsiooni struktuuri muutmiseks uue 

ärimudeli tarbeks (V2.1), mis tuli välja ka autori poolt varasemalt läbi viidud kvantitatiivses 

uurimuses (joonis 7). Lisaks sellele on olulised väljakutsed suurtes organisatsioonides 

andmetel baseeruvate otsustamise kultuuri loomine (V2.1.2), raskus suunata koostööle 

erinevate protsesside omanikke ja/või osakondasid (V2.3) ning raskus mõttemaailma ja 

kultuuri muutmisel ja muudatustega kaasa tulemisel, mis võtab kaua aega (V5.1.1). 

Ettevõtete P9, P10 ja P11 intervjuudest tuli välja, et ettevõtte äriprotsessid on keerulised ja 

juba ammu välja kujunenud. Nende muutmine on keerukas, kuna eeldab väga 

laiaulatuslikku analüüsi ja riskide hindamist, mistõttu on nad jäigad ning nende suuremaks 

muutmiseks peab tegemist olema olulise majandusliku kasuga.  
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Digitaliseerimine on jätkusuutlikkuse kasvatamise mõttes eelkõige väikeettevõtete 

perspektiivist hästi oluline, et väikeettevõtted ilmselgelt peavad turul konkurentsis 

püsimiseks tegema midagi selgelt kliendivaates teistmoodi kui konkurendid. Kui me 

räägime suurettevõtetest siis väga tüüpiliselt äri on väga inertne ja väga tihti ka see 

kliendisuhe on meil väga inertne. Ja siin tegelikult ei ole ka kliendil ootust, et me oma 

põhiprotsessis midagi väga kardinaalset radikaalset muudaksime (ettevõte P11). 

 

Äriprotsesside analüüsi käigus tuleb kaasata väga mitmeid valdkonna juhte ning tekitada 

nendes huvi oma protsesside muutmiseks, mis võib vahel kaasa tuua ka struktuuride 

muutmist, mistõttu on tihti keeruline hoida töögrupis proaktiivsusele ja muudatustele 

suunatud õhkkonda. Lisaks on ettevõtted (P9, P10, P11) välja toonud, et kuna muudatused 

puudutavad väga paljusid inimesi, siis võtavad muudatused väga kaua aega (V5.2.1), mille 

tõttu on suurtel ettevõtetel väljakutseks ka digitaliseerimise käigus saadava ärilise 

mõttekuse või kasu leidmine ja investeering pikaajaline (V6.3.1). Suured ettevõtted tõid 

intervjuudes näiteid, kus tarkvarasid on juurutatud üle viie aasta ja planeeritud 

investeeringud on mitme kordselt ületanud oma eelarve. Antud erinevusi toodi välja ka 

väärsemas uuringus, kus digilahenduste pikk juurutamise aeg ja lisainvesteeringute vajadus 

tekib suure kasutajate arvu ja väga mahukate lahendamist vajavate nõuete arvu tõttu (Gupta 

S, et all, 2017). Suur ettevõte P9 tõi oma intervjuus välja, et nad on digitaliseerimise 

soodustamiseks püüdnud juurutada tarkvara arendajatele sarnast mõttemalli ja tööviise 

(agiilset scrum arendust), mis on aidanud ,,lõhkuda,, ettevõtet väiksemaks ning tekitanud 

inimestesse rohkem paindlikkust. 

Väikestel ettevõtetel sellised väljakutsed puuduvad, kuna meeskonnad on väga lihtsasti 

hoomatavad ning väikesed ettevõtted (P1, P2, P3) tõid välja, et nende tiimis on sarnase 

kultuuriga inimesed, kes ei karda muudatusi ja kes on valmis katsetama uusi asju. Ka Gupta 

S toob oma uuringus välja, et väikeste ettevõtete protsessid on pidevas muutumises, 

mistõttu ollakse paindlikud ja valmis oma tegevusi operatiivselt ümber korraldama (Gupta 

S, et all, 2017). Kuna intervjueeritavates ettevõtetes olid tiimis väga tugevate 

digitaliseerimise alaste teadmistega inimesi ja olemas olid ka vajalikud spetsialistid, siis 

sellist survet tööjõu puuduse osas, nagu tuli välja varasemas kvantitatiivses uuringus 

(joonis 7) neil ei esinenud. 

Väikestes ettevõtetes olid suured väljakutsed nende kiirest kasvust tulenevalt sellega, et 

äriprotsessid muutuvad kiiremini kui IT süsteemid (V4.2.2) ning sellest tulenevalt tuleb 

tegeleda järjepidevalt ka uute digilahenduste välja töötamisega, samas IT süsteemide 
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protsesside ülesehitusest arusaamine on keeruline (V4.3.1). Lisaks eeltoodule olid väikesed 

ettevõtted ainukesed, kes tegelesid teatud määral erinevate ärimudelite analüüsiga ja 

leidude integreerimisega enda tootmisesse, mis on keeruline tegevus (V6.2). Ka Radzi KM 

toob oma uuringus välja, et kiire muutumine, paindlikkus ja erinevatest ärimudelitest 

kasulike lahenduste integreerimine enda ärisse annab olulise eelise väikestele ettevõtetele 

suurte ettevõtete ees, kuna nad suudavad kiiresti kohaneda muutuvate nõudmistega ja 

operatiivselt pöörata kasuks digitaliseerimise lahendused (Radzi K M, et all, 2017). 

 

3.4.2. Edu tegurite erinevused sõltuvalt ettevõtte suurusest 

 

Autor analüüsis lisas 8 toodud hinnanguid ka ettevõtete suuruse põhiselt. Selleks arvutati 

iga ettevõtte grupile konkreetse edu teguri summa keskmine väärtus ning keskenduti 

nendele edu teguritele, mille erinevus varieerus oluliselt erinevate ettevõtte gruppide vahel. 

Selle tulemusel selekteeriti kokku 5 edu tegurit, milleks on: 

1) Suuna määratlemine (E1) 

- Strateegiadokumendi loomine (E1.2)  

2) Jätkusuutlikkuse analüüs (E2) 

- Ärimudeli muutmine (E2.1)  

- Lühiajalise kasvu või kasu leidmine (E2.2)  

3) Juhtimisalased sammud (E3) 

- Struktuuri ja otsustamise lihtsustamine (E3.2)  

4) Organisatsiooni küpsus ja kultuur (E4) 

- Organisatsiooni kultuuri muutmine (katsetamisele suunatud kultuuri tekitamine) 

(E4.2)  

5) Personali ette valmistamine (E6) 

- Distants töökohtade loomine ja mugavad lahendused (E6.1)  

Suurimad erinevused väljakutsete osas tulid välja suurte (üle 250 töötajaga) ja väikeste (alla 

50 töötajaga) ettevõtete vahel. Keskmise suurusega (töötajate arv 50-250) ettevõtete osas 

polnud autoril võimalik selget eripära seoses suurusega tuvastada, sealsed väljakutsed 

sõltusid suuresti ettevõttes olemasolevast kultuurist, juhi teadlikkusest, digitaliseerimiseks 
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vajaliku meeskonna olemasolust ja teistest konkreetsetest olukordadest ning kõikusid iga 

ettevõtte puhul erinevalt. 

Suur erinevus edu tegurite osas tuli välja digitaliseerimise käigus ettevõtte ärimudeli 

muutmise osas (E2.1). Ärimudelite muutmise julgus toodi väga olulise edu tegurina välja 

ka kvantitatiivses uuringus (joonis 6). Väikesed ettevõtted peavad oma ärimudeli muutmist 

väga oluliseks edu teguriks, mis võimaldab neil kiiresti kasvada. Samal ajal pole lühiajalise 

tasuvuse või kasu leidmine (E2.2) nende jaoks oluline edu tegur.  

Digitaliseerimise puhul on tegemist pikaajalist kasu tõva lahendusega, mille puhul pole 

kohest kasu alati võimalik mõõta. Soov on keskenduda nende protsesside 

digitaliseerimisele, mis kõige rohkem tarkust juurde lisavad ja vabastavad kõige rohkem 

aega, et tegeleda muudeväärtust loovate tegevustega. Ilma digitaliseerimiseta ja oma 

äriprotsesside muutmiseta on väga keeruline kasvada (ettevõte P3). 

 

Ärimudeli muutmiseks rakendatakse mitmeid digitaliseerimise lahendusi. Ettevõtte (P2) 

intervjuus tõi tegevjuht välja, et ärimudeli muutumine ning digitaalne tegutsemine on 

tänapäeval juba iseenesest mõistetav asi ning digitaliseerimist ei saa vaadata kui 

eraldiseisvat nähtust. Ka ettevõtted (P1 ja P3) tõid välja, et nende ärimudel muutub pidevalt 

täna digitaliseerimisele kui toote arendusele ning ilma digitaliseerimiseta pole võimalik 

oma ärimudelit nii kiiresti muuta. Suured ettevõtted (P9, P10, P11) tõid intervjuudes välja, 

et nad toimivad aastakümneid olemasoleva ärimudeliga, neil on välja kujunenud kindel 

klientuur ja turu positsioon ning neil puudub vajadus muutuda. Ärimudelit muudetakse 

väga vähesel määral ja vaid siis, kui selleks on tungiv vajadus kliendi poolt.  

Digitaliseerimine on tekitanud mitmeid turgu muutvaid trende, millega kaasa käimiseks 

tuleb tihti ka tööstusel muuta oma ärimudelit läbi toote või teenuse lisandväärtuse tõstmise 

või uute kontseptsioonide väljatöötamise, mis võimaldab käibe kasvatamist, defineerida 

digitaliseerimise kohti ja leida majanduslik kasu (Rachinger M et all 2018). Lisaks 

võimaldavad digitaalsed kanalid saada paremat ja kiiremat tagasisidet klientidelt ning 

muuta oma tooteid/teenuseid kiiresti. Mis omakorda loob eeldused varajases staadiumis 

turule tuleku abil suurem turuosa hõivamiseks (Müller J M, 2019). Digitaliseerimise kasu 

leidmine on suurtele ettevõtetele väga suureks väljakutseks, mistõttu võib ärimudeli 

muutmise vältimine pikemas perspektiivis pärssida suurte ettevõtete jätkusuutlikkust ja 

konkurentsivõimet. 
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Suured ettevõtted pidasid erinevalt väikestest ettevõtetest väga olulisteks edu teguriteks 

tsentraalse strateegiadokumendi olemasolu (E1.2), digitaliseerimise lahenduse lühiajalise 

selge kasu olemasolu (E2.2) ning digitaliseerimise operatiivsemaks läbi viimiseks 

struktuuri ja otsustamise lihtsustamist (E3.2), mis võimaldab kiiresti täiendada vajalikke 

lahendusi.  

Kuna strateegias määratakse nii suunad, tegevused kui ka vajalikud ressursid, siis tagatakse 

selle abil organisatsioonis vajalike töötajate ja partnerite liikumine õiges suunas ja 

väljendatakse oma ootuseid,  mis omakorda tagab suurtes organisatsioonides selge 

suundumuse, ilma selleta võib digitaliseerimine valguda laiali ja arusaam saavutatud 

võidust jääda arusaamatuks. Mistõttu on strateegia olemasolu just suures ettevõtetes võtme 

tähtsusega edu tegur (Vijayendran N, 2016). 

Suured ettevõtted P9 ja P10 tõid välja, et ilma strateegiata on väga keeruline ettevõttes 

digitaliseerimist läbi viia, kuna see on väga aja ja ressursimahukas tegevus ning nõuab 

mitmete valdkonna juhtide kaasamist, siis peab see olema ettevõtte eesmärkides välja 

toodud. Lisaks tõid kõik suured ettevõtted (P9, P10, P11) välja otsustamise lihtsustamise 

vajaduse, kuna juhtkonna tasandil iga otsuse tegemine võtab väga kaua aega. Samas vajab 

digitaliseerimine tihti kiiret otsust, kuna vajalik on operatiivselt täiendada olemasolevaid 

või juurutatavaid lahendusi, mistõttu on hädavajalik viia otsustusõigus ja vastutus 

rakendaja põhiseks. 

Oleme proovinud sellist traditsioonilist hierarhilist organisatsiooni natukene lõhkuda ja 

teha natukene lamedamaks digitaliseerimisega seotud projektide juhtimist. Oleme 

moodustanud toote tiimid, kes arendavad, juurutavad ja võtavad lõppvastutuse. Proovime 

kasutada tarkvara ettevõtetele omaseid tööpraktikaid, kus proovitakse aktiivselt uusi 

lahendusi välja arendada ja kasutusse tuua ning probleemide korral kohe otsuseid vastu 

võtta ja neid lahendada (ettevõte P9). 

 

Lisaks tekkis suur erinevus ka organisatsiooni kultuuris katsetamisele suunatud mõtteviisi 

juurutamise (E4.2) ning distants töökohtade ning mugavate digilahenduste loomise (E6.1) 

osas. Kuna inimeste madal digioskus ning soovimatus muudatustega kaasa tulla oli suurtes 

ettevõtetes (P9, P10, P11) suurimaks väljakutseks, siis on loogiline, et nad hindavad 

kultuuri muutmist ja töötajate digitaalsemaks muutumist oma suurimateks edu teguriteks.  
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Digitaliseerimise käigus loodud lahenduste loomisel, tuleb arvesse võtta töötajate soovi ja 

töö tegemise mugavust, kuna mittesobilikud ja ebamugavad lahendused ja protsesse ei 

hakka töötajad kasutama. Mistõttu jääb saamata soovitud kasu või tuleb muudatuste tööle 

saamiseks panustada plaanitust mitmeid kordi rohkem ressursse ja energiat (Longo F, 

Padovano A, Umbrello S, 2020).  Digitaliseerimise edu tagab ka vastava organisatsiooni 

kultuuri loomine, mis toetab kaasavat lähenemist. Toetava ja info jagamist soosiva 

keskkonna tekkeks tuleb välja töötata info jagamise protsessid, mis arvestavad ka tundliku 

info lekkimise riskidega (Morrar R, Arman H, Mousa S, 2017). 

Väikesed ettevõtted (P1, P2, P3) eeltoodud edu tegureid nii oluliseks ei pidanud, kuna neil 

on lihtne struktuur, otsustatakse tiimiga operatiivselt ning tiim koosnes valdavalt nooremast 

generatsioonist, mistõttu oli väikestel ettevõtetel need edu tegurid juba loomulikul kujul 

olemas. Küll aga pidasid väikesed ettevõtted oluliseks edu teguriks visiooni ja konkreetse 

tegevuskava olemasolu. Samas mainis ettevõtte P1 ja P2 juht, et juhul, kui neil poleks 

ettevõttes nii soodsat olukorda, oleksid need edu tegurid ka neile väga olulised. 

 

3.5. Järeldused  

 

Antud analüüsi tulemustest on antud peatükis kokkuvõtlikult välja toodud Eesti 

tööstusettevõtete põhilised väljakutsed ning nende vältimiseks või vähendamiseks 

vajalikud edu tegurid, mis on koondatult esitatud allolevas Lisa 9. Põhilised suurimad 

väljakutsed esinevad Eesti tööstusettevõtetel personali, sh tippjuhtide digitaalsete suundade 

ja lahenduste teadlikkuse ning oskuste puudulikkusega seoses, mille ületamiseks on oluline 

edu tegur nii juhtide kui töötajate koolitamine ja kaasamine digitaliseerimise protsessi. 

Suurem teadlikkus aitab mõista digilahenduste kasulikkust igapäeva töös ja oskuste 

olemasolu vähendab hirmu muutuste ees (Nwaiwu  F, duduci M, Chromjakova F, Otekhile 

C A F, 2019). Uuritud ettevõtetes on väljakutseid ka organisatsiooni kultuuriga, mis ei soosi 

muudatusi ning uusi lahendusi. Selle ületamiseks tuleb võimendada katsetamisele suunatud 

kultuuri tekkimist ettevõttes, mis aitab kaasa uute lahenduste juurutamisele (Morrar R, 

Arman H, Mousa S, 2017).. Kuna digitaliseerimise protsess on keeruline ning seotud 

tihedalt kõikide ettevõtte äri tulemustega, siis on tööstusettevõtetel suureks väljakutseks 
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leida igapäevaseid protsesse muutmata kasu digitaalsetest lahendustest. Kasu saamiseks 

tuleb analüüsida ka mitmeid võimalikke ärimudeleid ning muuta protsesse lihtsamaks, vaid 

sellisel viisil on võimalik saavutada pikaajaline kasumlik kasv (Rachinger M, et all, 2019). 

Kasu leidmiseks on väga oluline roll andmete õigsusel ja usaldusväärsusel, mistõttu on 

tööstusettevõtetele väljakutseks andmete ebausaldusväärsus ja süsteemide loogiline 

ühendamine ühtlase andmevoo tagamiseks. Seda väljakutset aitab vähendada andmete ja 

äriprotsesside analüüs ning korrastamine ja standardiseerimine, ilma milleta pole võimalik 

tagada usaldusväärseid andmeid ja langetada kasu toovaid otsuseid (Vinodh S, et all, 2021). 

Suurte ja väikeste ettevõtete väljakutsed ei erine teineteisest suurel määral, küll aga tuleks 

suurtel ettevõtetel sarnaselt väikestele ettevõtetele rohkem rõhku panna otsustamise 

lihtsustamisele, mis kiirendab oluliselt juurutamise pikaajalisust ning investeeringu 

tasuvust. Samuti tuleks sarnaselt väikestele ettevõtetele ka suurtel keskenduda rohkem 

erinevate ärimudelite analüüsile ning leidude üle võtmisega enda ärimudelisse, mis loob 

võimaluse pidevalt muutuvas turu olukorras pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks 

(Rachinger M, et all, 2019). Lisaks aitab erinevate ärimudelite analüüs suurendada 

tippjuhtide teadlikkust digitaalsete trendide osas ja digilahenduste funktsionaalsuse ning 

võimalike kasu tegurite osas. 

Digitaliseerimise puhul pole tegemist vaid komplekssete tehniliste lahenduste 

juurutamisega ja omavahelise ühendamisega ettevõtte protsessidesse, vaid ka laiaulatusliku 

ning kogu organisatsiooni hõlmava muudatuste juhtimisega, mis nõuab juhtidelt lisaks 

suurepärastele tehnoloogia ja digitaalsete lahendsute suundade tundmisele ka teadlikku ja 

järjepidevat muudatuste juhtimist (Kearney A.T. 2018). Kuna digitaliseerimise puhul on 

tegemist nii tehniliselt kui muudatuste juhtimise poolelt keerulise protsessiga, siis tuleks 

edu tagamiseks vaadelda nii digitaliseerimise väljakutseid kui edu tegureid terviklikult 

koosmõjus. Selleks koostas autor alloleva tabeli, mis võtab kokku suurimad väljakutsed, 

mis esinesid küsitletud Eesti tööstusettevõtetes ning nende ületamiseks või vältimiseks 

vajalikud olulisemad edu tegurid, mille rakendamisel on võimalik suurendada edu 

digitaliseerimisel. 
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3.6. Soovitused ning tulevikus võimalikud uuringud 

 

3.6.1. Soovitused riiklikul tasandil digitaliseerimise soodustamiseks 

 

Autor uuris intervjueeritavatelt ettevõtetelt lisaks väljakutsetele ja edu teguritele ka nende 

vajadusi riiklikul tasandil, mis soodustaks digitaliseerimist või aitaks väljakutseid ületada.  

Enamuses ettevõtetes leidsid, et kuna majandusliku mõttekuse leidmine on keeruline, siis 

oleks suur abi riigi poolsetest toetustest, mis soodustaksid digilahenduste kasutusele 

võtmist, samuti tunnustati väga olemasolevaid EAS meetmeid, mis on aidanud paljusid 

intervjueeritud ettevõtteid kiirendada ja süsteemsemaks muuta oma digitaliseerimise 

teekonda. Leiti ka, et Eesti digitaliseerimise konsultatsiooniga tegelevate ettevõtete 

teadmiste ja praktiliste kogemuste hankimise soodustamine riigi poolt oleks abiks 

ettevõtetele, kuna kohalike konsultantide kompetentsi ei hinnatud piisavaks keerukamate 

lahenduste puhul. 

Toodi välja ka ebapiisava digioskustega lihttööjõu probleemi turul, mille osas ootavad 

ettevõtted riikliku tuge läbi töötukassa. Samuti tehti ettepanekuid juba kutse- ja ülikooli 

tasandilt tuua rohkem sisse digilahenduste, tehnoloogiliste trendide praktilist õpet, et toota 

kaasaegsete teadmistega talente, kes oskavad uuringutes toodud teadmisi ning praktilist 

olukorda omavahel seostada. Lisaks talentide õppele toodi välja ka juhtide koolitamise 

programmi täiendamist tehnoloogia ja digioskuste õpetamisega, et tõsta juhtide teadlikkust 

ja parandada suhtumist digitaliseerimisse. Arvestades sellega, et madal digilahenduste 

alane teadlikkus ja oskused olid ka ettevõtete suurimaks väljakutseks digitaliseerimisel, 

oleks pakutud lahendustest abi. 

Uuenduslike meetmetena tõid mõned ettevõtted välja selle, et riik aitaks jagada erinevate 

ettevõtete vahel praktilisi kogemusi, mis soodustaks erinevate ärimudelite analüüsi ja 

saadud teadmiste rakendamist enda ettevõttes. Samuti toodi välja soovi aru saada 

konkreetsemalt tegevusvaldkondade kaupa Euroopa ja muu maailma tööstusettevõtete 

digitaliseerituse tasemest ja kasutatavatest tehnoloogiatest ning sooviti riiklikult välja 

töötatud standardit või konkreetsemaid soovitusi, mille vastu enda digitaliseerituse taset 
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võrrelda. Antud meetmete rakendamine riiklikul tasandil aitaks ettevõtetel leida kasulikke 

lahendusi ja standardi vastu võrdlemine annaks juhtidele enesekindlust 

investeerimisotsuste langetamisel. 

 

3.6.2. Uuringu limiteeritus ja tulevased võimalikud uurimissuunad 

 

Antud uurimuse puhul on keskendutud üheteistkümne Eesti tööstusettevõtte väljakutsetele 

ja edu teguritele, mistõttu võivad järeldused erineda riikide raames. Lisaks võib uuringu 

tulemusi mõningal määral mõjutada ka ettevõtete digitaliseerituse aste, mistõttu võivad 

väljakutsed muutuda, kui ettevõtted hakkavad aktiivselt rakendama tehisintellektil 

baseeruvaid tehnoloogiaid. Kuna antud valdkond pole Eestis laialdaselt ja praktiliselt 

rakendatud ning intervjueeritavad ettevõtted antud lahendust ei kasutanud, siis antud 

väljakutsed ei arvesta tehisintellekti rakendamise eripäradega. Samuti võib uuringu tulemus 

muutuda suurandmete analüüsi rakendamisel, mis toob kaasa andmearhitektide ja 

andmeteadlaste vajaduse ettevõtetes. Intervjueeritavad ettevõtted ei tegelenud intensiivselt 

suurandmete analüüsiga, mistõttu ei kajastu suurandmete analüüsi rakendamise väljakutsed 

antud uuringus. 

Uuringu tulemuste analüüsi käigus tuli välja, et mitmed juhtimiskultuuriga, organisatsiooni 

kultuuriga ning teadlikkuse ja kasu leidmisega seotud digitaliseerimise väljakutsed olid 

seotud tippjuhtide teadlikkuse ja suhtumisega digitaliseerimisse. Kuna juhi roll ettevõttes 

on olla digitaliseerimise liidriks sõltub juhi digitaalsest küpsusest otseselt ka ettevõtte 

digitaalne küpsus, mis omakorda annab ettevõttele võimalusi avastada uusi turge, muuta 

ärimudeleid ja kasvada kiiremini (Sainger G, 2018).  

Lähtuval uurimistulemustest teeb autor ettepaneku uurida esimese osana Eesti 

tööstusettevõtete tippjuhtide teadlikkust digitaliseerimise trendidest ja lahendustest. Teise 

osana uurida seda kuivõrd seostub ettevõtte digitaliseerituse tase tippjuhi teadlikkusega ja 

ärimudeli analüüsi oskusega. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö uurimisprobleemiks on: Eesti tööstusettevõtete digitaliseerituse 

Euroopa Liidu keskmisest madalam tase. Magistritöö eesmärgiks on mõista Eesti 

tööstusettevõtete digitaliseerimisel tekkivaid probleeme ning nende ennetamise ja 

lahendamise võimalusi. Samuti mõista, kas sõltuvalt ettevõtte suurusest on väljakutsed 

erinevad, mistõttu tuleks läbi viia erinevaid tegevusi. Antud eesmärgi saavutamiseks uuris 

autor Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimise väljakutseid ning edu tegureid, samuti 

võrdles väljakutsete ning edu tegurite erinevust sõltuvalt ettevõtte suurusest. 

Eelnimetatud uurimisküsimuste lahendamise tulemusena antakse nii ettevõtetele kui riigile 

üheteistkümne Eesti tööstusettevõtte kogemuse baasilt ülevaade digitaliseerimise 

väljakutsetest ning soovitusi ettevõtete sees olevate valdkondade osas, mille tugevdamisega 

tuleks tegeleda, et digitaliseerimine edukalt läbi viia.  

Töö teoreetilises osas mõtestati lahti digitaliseerimise olemus ning sellest saadav kasu 

ettevõtetele. Leiti erinevad väljakutsed, mis digitaliseerimise käigus tekivad ning edu 

tegurid, mis aitavad kaasa edukale digitaliseerimisele. Kirjandusallikate analüüsist selgus, 

et digitaliseerimise protsess on väga keerukas ja kompleksne ning eeldab mitmekülgsete 

oskustega spetsialistide ja konsultantide kaasamist, nende omavahelise produktiivse 

koostöö organiseerimist ning julgust muuta vajadusel ka oma ärimudelit. Olulisteks 

väljakutseteks digitaliseerimisel on vajalike oskustega tööjõu ja spetsialistide olemasolu, 

info suur hulk nii struktureeritud kui mittestruktureeritud kujul, küberturvalisuse riskid, 

andmete halb kvaliteet ja raskus leida kasu digitaliseerimisest, erinevate osapoolte 

omavaheline koostöö korraldamine, valmisoleku puudumine protsesside muutmiseks ja 

digilahenduste kasutajamugavuse tagamine. Digitaliseerimise väljakutsete ületamiseks ja 

digitaliseerimisest kasu saamiseks tuleb võimendada edu tagavaid tegureid, milleks on 

digitaliseerimise eesmärgi ja teekonna määratlemine, nii enda kui teiste ärimudelite analüüs 

ja vajadusel enda ärimudeli muutmine, juhtkonnapoolne kaasatus ja pühendumine, 

organisatsiooni muutumisvalmiduse ja küpsuse tõstmine, katsetamisele suunatud 

organisatsiooni kultuuri loomine, töötajatele mugavate digilahenduste disain ning andmete 

muutmine otsusteks. 
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Antud uurimistöö on läbi viidud kombineeritud meetodil. Autor kasutas töös deduktiivset 

uurimisstrateegiat, mille raames tutvus autor kõigepealt kirjandusega, seejärel viis läbi 

kirjanduse baasilt koostatud küsitlusuuringu, millele vastas 36 ettevõtet. Küsitlusuuringu 

tulemuste baasilt koostas autor poolstruktureeritud intervjuu küsimused ning kasutas 

sihipärast valimit üheteistkümnest Eesti tööstusettevõttest, kellest 3 olid väikesed (alla 50 

töötajaga), 5 keskmised (töötajaid 50-250) ja 3 suured (töötajaid üle 250) ning kes olid 

digitaliseerimisega tegelenud üle kolme aasta. Läbi viidud intervjuud transkribeeriti, 

kodeeriti ning teostati juhtumiülene analüüs (cross-case analysis), mis võimaldas 

analüüsida erinevate intervjuude tekste omavahel, mõtestada paremini lahti kontekst ja 

leida sarnasusi ning erinevusi intervjuude vahel lähtuvalt ettevõtete suurusest. 

Inervjuude analüüsi tulemusena selgus, et põhilised suurimad väljakutsed esinevad Eesti 

tööstusettevõtetel personali, sh tippjuhtide digitaalsete suundade ja lahenduste teadlikkuse 

ning oskuste puudulikkusega seoses, mille ületamiseks on oluline edu tegur nii juhtide kui 

töötajate koolitamine ja kaasamine digitaliseerimise protsessi. Väljakutseteks on ka 

organisatsiooni kultuur, mis ei soosi muudatusi ning uusi lahendusi. Selle ületamiseks tuleb 

võimendada katsetamisele suunatud kultuuri tekkimist ettevõttes, mis aitab kaasa uute 

lahenduste juurutamisele. Kuna digitaliseerimise protsess on keeruline ning seotud tihedalt 

kõikide ettevõtte äri tulemustega, siis on tööstusettevõtetel suureks väljakutseks leida 

igapäevaseid protsesse muutmata kasu digitaalsetest lahendustest. Kasu saamiseks tuleb 

analüüsida mitmeid võimalikke ärimudeleid ning muuta protsesse lihtsamaks, vaid sellisel 

viisil on võimalik saavutada pikaajaline kasumlik kasv. Kasu leidmiseks on väga oluline 

roll andmete õigsusel ja usaldusväärsusel, mistõttu on tööstusettevõtetele väljakutseks 

andmete ebausaldusväärsus ja süsteemide loogiline ühendamine ühtlase andmevoo 

tagamiseks. Seda väljakutset aitab vähendada andmete ja äriprotsesside analüüs ning 

korrastamine ja standardiseerimine, ilma milleta pole võimalik tagada usaldusväärseid 

andmeid ja langetada kasu toovaid otsuseid. 

Analüüsides väljakutsete ja edu tegurite erinevusi selgus, et suurte ja väikeste ettevõtete 

väljakutsed ei erine teineteisest suurel määral, küll aga tuleks suurtel ettevõtetel sarnaselt 

väikestele ettevõtetele rohkem rõhku panna otsustamise protsessi lihtsustamisele, mis 

kiirendab oluliselt juurutamist ning investeeringu tasuvust. Samuti tuleks sarnaselt 
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väikestele ettevõtetele ka suurtel keskenduda rohkem erinevate ärimudelite analüüsile ning 

leidude üle võtmisega enda ärimudelisse, mis loob võimaluse pidevalt muutuvas turu 

olukorras pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks. Lisaks aitab erinevate ärimudelite 

analüüs suurendada tippjuhtide teadlikkust digitaalsete trendide, digilahenduste 

funktsionaalsuse ning võimalike kasu tegurite osas. 

Lõpptulemusena võib järeldada, et digitaliseerimise puhul pole tegemist vaid komplekssete 

tehniliste lahenduste juurutamisega ja omavahelise ühendamisega ettevõtte protsessidesse, 

vaid ka laiaulatusliku ning kogu organisatsiooni hõlmava muudatuste juhtimisega, mis 

nõuab juhtidelt lisaks suurepärastele tehnoloogia ja digitaalsete lahendsute suundade 

tundmisele ka teadlikku ning järjepidevat muudatuste juhtimist. Kuna digitaliseerimise 

puhul on tegemist nii tehniliselt kui muudatuste juhtimise poolelt keerulise protsessiga, siis 

tuleks edu tagamiseks vaadelda nii digitaliseerimise väljakutseid kui edu tegureid 

terviklikult koosmõjus. Uuringu tulemuste analüüsi käigus tuli välja, et mitmed 

juhtimiskultuuriga, organisatsiooni kultuuriga ning teadlikkuse ja kasu leidmisega seotud 

digitaliseerimise väljakutsed olid seotud tippjuhtide teadlikkuse ja suhtumisega 

digitaliseerimisse. Kuna juhi roll ettevõttes on olla digitaliseerimise liidriks sõltub juhi 

digitaalsest küpsusest otseselt ka ettevõtte digitaalne küpsus, mis omakorda annab 

ettevõttele võimalusi avastada uusi turge, muuta ärimudeleid ja kasvada kiiremini (Sainger 

G, 2018).  

Antud uurimus keskendus üheteistkümne Eesti tööstusettevõtte väljakutsetele ja edu 

teguritele, mistõttu võivad järeldused erineda riikide raames. Samuti ei kajasta antud uuring 

tehisintellekti ega suurandmete analüüsi rakendamise eripärast tekkivaid väljakutseid, kuna 

intervjueeritavad ettevõtted ei tegelenud tehisintellektiga ja suurandmete analüüsiga. 

Uuringu tulemuste analüüsi käigus tuli välja, et mitmed juhtimiskultuuriga, organisatsiooni 

kultuuriga ning teadlikkuse ja kasu leidmisega seotud digitaliseerimise väljakutsed olid 

seotud tippjuhtide teadlikkuse ja suhtumisega digitaliseerimisse. Lähtuvalt sellest teeb 

autor ettepaneku uurida järgmiseks Eesti tööstusettevõtete tippjuhtide teadlikkust 

digitaliseerimise trendidest ja lahendustest ning ärimudeli analüüsi oskust ning juhi 

teadlikkuse seost ettevõtte digitaliseerituse tasemega. 
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LISAD 

 

Lisa 1.  Neljanda tööstusrevolutsiooni aegse digitaliseerimise mõiste 

käsitlus  

Tabel autori koostatud 

Autor Definitsioon  

Gbadegeshin S A, 2019 Digitaliseerimine on teabe hankimine ja haldamine 

erinevatest allikatest, mis eeldab andmete kogumise 

protsesside loomist ja tegevuste standardiseerimist. 

Matzler K, et all, 2013 Digitaliseerimine tähendab erinevate tehnoloogiate (nt 

pilvetehnoloogiad, andurid, suurandmed, 3D-printimine) 

kombineerimise abil ettenägematute võimaluste avanemist ja 

võimalust luua radikaalselt uusi tooteid, teenuseid ja 

ärimudeleid. 

Kiel D, et all, 2016 Digitaliseerimise käigus loodud ühendused võivad kaasa tuua 

ärimudeli muutumise, mis omakorda loob uuendused, mis 

võivad viia uute vormideni ettevõtete vahelises koostöös või 

suhtlemise muutumiseni klientidega ja töötajatega. 

(Saturno M. et all 2018) Digitaliseerimise põhimõte tootmisorganisatsioonides on 

erinevate platvormide ja süsteemide omavaheline 

ühendamine kõrgema efektiivsuse ja optimaalseima 

tootmisrežiimi saavutamiseks, mis murrab senini hierarhilise 

tasandi järgi ehitatud automatiseerimise kihtide paradigmad 

ja võimaldab lähtuda tegelikest funktsionaalsetest vajadustest 

(Buer S V, Strandhagen 

J O, Chan F, 2018) 

Digitaliseerimist tõlgendada kui traditsioonilise tootmise ja 

tipptasemel tööstustava järkjärgulist kombinatsiooni, mis 

võimaldab kontrollida toodete ja teenuste elutsükli kogu 

väärtusahelat. 
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Lisa 2. Uurimusküsitluse küsimustik 

 

1. What are essential first five steps in digitization of your company? 

  Important Not important Don´t know 

Recognizing that 

digitization has the 

potential to increase 

the company’s value 

Recognizing that 

digitization has the 

potential to increase the 

company’s value Important 

Recognizing that 

digitization has the 

potential to increase 

the company’s 

value Not important 

Recognizing that 

digitization has the 

potential to increase 

the company’s 

value Don´t know 

Streamlining 

decisionmaking 

structures or, if 

necessary, 

developing new 

ones 

Streamlining 

decisionmaking structures 

or, if necessary, developing 

new ones Important 

Streamlining 

decisionmaking 

structures or, if 

necessary, 

developing new 

ones Not important 

Streamlining 

decisionmaking 

structures or, if 

necessary, developing 

new ones Don´t know 

Having the courage 

to create new 

business models 

and “think 

differently” 

Having the courage to 

create new business 

models and “think 

differently” Important 

Having the 

courage to create 

new business models 

and “think 

differently” Not 

important 

Having the 

courage to create new 

business models and 

“think 

differently” Don´t 

know 

Developing new 

skills in IT, online 

sales and marketing, 

data analysis, 

customer 

experience, and 

digital channel 

design  

Developing new 

skills in IT, online sales and 

marketing, data analysis, 

customer experience, and 

digital channel 

design  Important 

Developing new 

skills in IT, online 

sales and marketing, 

data analysis, 

customer experience, 

and digital channel 

design  Not 

important 

Developing new 

skills in IT, online sales 

and marketing, data 

analysis, customer 

experience, and digital 

channel design  Don´t 

know 

Setting up rules and 

involving the 

workforce 

Setting up rules and 

involving the 

workforce Important 

Setting up rules 

and involving the 

Setting up rules 

and involving the 

workforce Don´t know 
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  Important Not important Don´t know 

workforce Not 

important 

Securing financial 

resources 
Securing financial 

resources Important 

Securing 

financial 

resources Not 

important 

Securing financial 

resources Don´t know 

Digital tools, 

channels and/or 

business models 

must be central part 

of your overall 

business strategy 

Digital tools, channels 

and/or business models 

must be central part of 

your overall business 

strategy Important 

Digital tools, 

channels and/or 

business models 

must be central part 

of your overall 

business 

strategy Not 

important 

Digital tools, 

channels and/or 

business models must 

be central part of your 

overall business 

strategy Don´t know 

 

2. Five most significant challenges to meeting priorities for digital programs? 

  
Difficulty 

finding 

talent (both 

functional 

and 

technical) 

Organizational 

structure is not 

designed 

appropriately 

for digital 

Business 

processes 

are too 

inflexible to 

take 

advantage 

of new 

opportuniti

es 

Lack of 

quality 

data to 

inform 

business 

decisions 

Inability to 

adopt an 

experiment

ation 

mindset 

that is key 

for best 

practices 

The 

potential 

is low in 

our 

industry 

Vendors 

offer not 

clear on 

business 

value 

High 

technolog

ical or 

security 

risk 

comp

any 

with 

> 250 

emplo

yees 

company 

with > 250 

employees

 Difficulty 

finding 

talent 

(both 

functional 

and 

technical) 

company 

with > 250 

employees O

rganizational 

structure is 

not designed 

appropriatel

y for digital 

company 

with > 

250 

employee

s Business 

processes 

are too 

inflexible 

to take 

advantage 

of new 

compan

y with > 

250 

employe

es Lack 

of 

quality 

data to 

inform 

business 

company 

with > 

250 

employee

s Inability 

to adopt 

an 

experime

ntation 

mindset 

that is key 

compan

y with > 

250 

employ

ees The 

potenti

al is low 

in our 

industr

y 

company 

with > 

250 

employee

s Vendors 

offer not 

clear on 

business 

value 

compan

y with > 

250 

employe

es High 

technolo

gical or 

security 

risk 
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Difficulty 

finding 

talent (both 

functional 

and 

technical) 

Organizational 

structure is not 

designed 

appropriately 

for digital 

Business 

processes 

are too 

inflexible to 

take 

advantage 

of new 

opportuniti

es 

Lack of 

quality 

data to 

inform 

business 

decisions 

Inability to 

adopt an 

experiment

ation 

mindset 

that is key 

for best 

practices 

The 

potential 

is low in 

our 

industry 

Vendors 

offer not 

clear on 

business 

value 

High 

technolog

ical or 

security 

risk 

opportuni

ties 

decision

s 

for best 

practices 

comp

any 

with 

≤ 250 

emplo

yees 

company 

with ≤ 250 

employees

 Difficulty 

finding 

talent 

(both 

functional 

and 

technical) 

company 

with ≤ 250 

employees O

rganizational 

structure is 

not designed 

appropriatel

y for digital 

company 

with ≤ 

250 

employee

s Business 

processes 

are too 

inflexible 

to take 

advantage 

of new 

opportuni

ties 

compan

y with ≤ 

250 

employe

es Lack 

of 

quality 

data to 

inform 

business 

decision

s 

company 

with ≤ 

250 

employee

s Inability 

to adopt 

an 

experime

ntation 

mindset 

that is key 

for best 

practices 

compan

y with ≤ 

250 

employ

ees The 

potenti

al is low 

in our 

industr

y 

company 

with ≤ 

250 

employee

s Vendors 

offer not 

clear on 

business 

value 

compan

y with ≤ 

250 

employe

es High 

technolo

gical or 

security 

risk 

comp

any 

with 

≤ 

50 em

ploye

es 

company 

with ≤ 

50 employ

ees Difficu

lty finding 

talent 

(both 

functional 

and 

technical) 

company 

with ≤ 

50 employee

s Organizatio

nal structure 

is not 

designed 

appropriatel

y for digital 

company 

with ≤ 

50 employ

ees Busin

ess 

processes 

are too 

inflexible 

to take 

advantage 

of new 

opportuni

ties 

compan

y with ≤ 

50 empl

oyees La

ck of 

quality 

data to 

inform 

business 

decision

s 

company 

with ≤ 

50 emplo

yees Inabi

lity to 

adopt an 

experime

ntation 

mindset 

that is key 

for best 

practices 

compan

y with ≤ 

50 empl

oyees T

he 

potenti

al is low 

in our 

industr

y 

company 

with ≤ 

50 emplo

yees Vend

ors offer 

not clear 

on 

business 

value 

compan

y with ≤ 

50 empl

oyees Hi

gh 

technolo

gical or 

security 

risk 

 

3. Please bring out top 3 digital trends at your company 
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As a strategic priority 

As a share of overall digital-budget 

spending 

Digital engagement of 

customers 

Digital engagement of 

customers As a strategic 

priority 

Digital engagement of 

customers As a share of overall 

digital-budget spending 

Digital innovation of 

products, operating 

model, or business 

model 

Digital innovation of 

products, operating model, or 

business model As a strategic 

priority 

Digital innovation of products, 

operating model, or business 

model As a share of overall digital-

budget spending 

Big data (IoT) and 

advanced analytics 

Big data (IoT) and 

advanced analytics As a 

strategic priority 

Big data (IoT) and advanced 

analytics As a share of overall 

digital-budget spending 

Digital engagement of 

employees, suppliers, or 

business partners 

Digital engagement of 

employees, suppliers, or 

business partners As a strategic 

priority 

Digital engagement of 

employees, suppliers, or business 

partners As a share of overall digital-

budget spending 

Digital customer-life-

cycle management 

Digital customer-life-cycle 

management As a strategic 

priority 

Digital customer-life-cycle 

management As a share of overall 

digital-budget spending 

Automation of 

technology  

Automation of 

technology  As a strategic 

priority 

Automation of technology  As a 

share of overall digital-budget 

spending 

Digitization of business 

processes 
Digitization of business 

processes As a strategic priority 

Digitization of business 

processes As a share of overall 

digital-budget spending 

 

4. Areas where your organization need for digital talent will be most pressing, next 12 

months 

Analytics and data science 

Mobile or online development 
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Project/program management 

Cloud and distributed computing 

Joint business and IT expertise 

Enterprise application architecture 

Cybersecurity  

Agile development 

Partner and vendor management 

Data architecture 

We do not expect to have any 

pressing needs for talent in the 

next 12 months 

5. Expected share of organizations’ overall growth that will result from digital efforts or 

changing business model (including changes in supply chain), next 3 years 

  Don’t know ≤4% 5–9% 10–14% ≥15% 

Creating 

new 

business 

or tapping 

new profit 

pools 

Creating 

new business or 

tapping new 

profit 

pools Don’t 

know 

Creating 

new business 

or tapping new 

profit 

pools ≤4% 

Creating 

new business 

or tapping 

new profit 

pools 5–9% 

Creating 

new business 

or tapping new 

profit 

pools 10–14% 

Creating 

new business or 

tapping new 

profit 

pools ≥15% 

Building 

competitiv

e 

advantage 

in an 

existing 

business 

Building 

competitive 

advantage in an 

existing 

business Don’t 

know 

Building 

competitive 

advantage in an 

existing 

business ≤4% 

Building 

competitive 

advantage in 

an existing 

business 5–

9% 

Building 

competitive 

advantage in 

an existing 

business 10–

14% 

Building 

competitive 

advantage in an 

existing 

business ≥15% 

Shoring up 

existing 
Shoring up 

existing 

Shoring up 

existing 

Shoring 

up existing 

Shoring 

up existing 

Shoring up 

existing business 
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  Don’t know ≤4% 5–9% 10–14% ≥15% 

business 

and 

keeping 

pace with 

competitor

s 

business and 

keeping pace 

with 

competitors Don

’t know 

business and 

keeping pace 

with 

competitors ≤4

% 

business and 

keeping pace 

with 

competitors 5

–9% 

business and 

keeping pace 

with 

competitors 1

0–14% 

and keeping 

pace with 

competitors ≥15

% 

Cutting 

costs to 

improve 

operating 

margins 

Cutting 

costs to improve 

operating 

margins Don’t 

know 

Cutting 

costs to 

improve 

operating 

margins ≤4% 

Cutting 

costs to 

improve 

operating 

margins 5–

9% 

Cutting 

costs to 

improve 

operating 

margins 10–

14% 

Cutting 

costs to improve 

operating 

margins ≥15% 

6. Please name what has been or expected to be achieved 

Has been achieved  

Expected to be achieved  

 

7. Company information 

Company headquarters location  

Number of employees  

Main business sector  

 

8. Is digitizing part of your company strategy? 

Yes 

No 

9. What kind of help would be needed to make digitalisation more successful? 
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Lisa 3. Intervjuu küsimused juhtidega 

 

1. Kuidas tõlgendate digitaliseerimist enda ettevõtte kontekstis ja kas näete selles 

võimalusi ettevõtte kasvatamiseks või jätkusuutlikkuse tagamiseks? 

1.1.Kui jah, siis millistes valdkondades? 

2. Kas teil on olemas ettevõtte digitaliseerimise strateegia? 

3. Kas ja kuidas mõõdate digitaliseerimisest saadavat kasu? 

4. Kui suures osas hinnanguliselt olete teinud digitaliseerimise investeeringuid 

erinevatesse valdkondadesse viimase 2 aasta jooksul? 

5. Kui kaua on teie ettevõte toiminud olemasoleva ärimudeli järgi? Kas näete vajadust 

hakata muutma oma ettevõtte ärimudelit lähitulevikus (1-3a jookusl)? 

6. Millised on teie hinnangul 5 kõige olulisemat sammu digitaliseerimise läbi viimise 

alustamisel? 

7. Millised suuremad väljakutsed digitaliseerimise käigus esinesid? 

8. Millised olid 5 kõige suuremat digitaliseerimist takistavad tegurit? 

9. Kuidas on digitaliseerimise läbi viimine muutnud teie ettevõtte IT maastikku ja 

millised olid suurimad väljakutsed IT süsteemide osas?  

10. Kas ja kuidas hindasite digitaliseerimise alustamisel oma ettevõtte küpsuse astet? 

11. Kuidas on digitaliseerimise läbi viimine muutnud teie vajadusi tööjõu 

kvalifikatsiooni osas? 

12. Millises valdkonnas tunnete kõige suuremat survet töötajate oskuste 

puudulikkuses?  

13. Kas vajalike digitaliseerimise oskustega ekspertide ja spetsialistide puudus on 

olnud teie ettevõttes väljakutseks? Kui jah, siis millises valdkonnas? 

14. Kas digitaliseerimise läbi viimine eeldas teadlikku organisatsiooni küpsusastme 

tõstmist – inimeste koolitamine, koostöövalmiduse tekitamine, distsiplineeritus 

töötajates, IT teadlikkuse tõstmine, jne? 

15. Kas juhtimisstruktuur ja otsustamise kiirus oli/on teie ettevõttes digitaliseerimist 

raskendav tegur? Kui jah, siis kas ja kuidas muutsite seda? 

16. Kas digitaliseerimise läbi viimiseks oli vajalik kaardistada ja standardiseerida 

äriprotsesse ning kui suures mahus seda oli vaja teha? 
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17. Milliseid samme olete teinud digitaliseerimise edukaks läbiviimiseks ning palun 

hinnake neid 10 punkti süsteemis (1 - mitte oluline, 10 - väga oluline edu tegur)? 

• näiteks visioon 

• strateegia 

• tegevusplaan 

• riskide hindamine 

• löökrühma/eestvedajate moodustamine 

• juhtkonnapoolne kaasatus 

• ettevõtte küpsusastme hindamine 

• äriprotsesside kaardistamine ja standardiseerimine 

• info struktureerimine ja korrastamine 

• töötajate koolitamine ja kaasamine 

• IT maastiku muutmine 

• töötajate tööviiside ja töökohtade mugavuse tõstmine  

• organisatsioonikultuuri muutmine 

• ärimudeli analüüs ja muutmine 

• lühiajalise kasu või kasvu leidmine 

• struktuuri ja otsustamise lihtsustamine 

18. Millised on teie hinnangul edukat digitaliseerimist võimendavad tegurid? 

19. Millised täiendavad meetmed või millised abi vormid Riiklikul tasandil on 

vajalikud digitaliseerimise edukaks läbi viimiseks? 

 

Üldised küsimused grupeerimiseks: 

20. Töötajate arv ettevõttes? 

21. Tegutsemise sektor? 

22. 2020.a käive? 

23. Kas viimase 5 aasta jooksul on käive kasvanud või kahanenud? 

24. Kas viimase 5 aasta jooksul on ettevõtte ärimarginaal kasvanud või kahanenud? 
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Lisa 4. Läbi viidud uurimusküsitluse tulemused 
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Lisa 5. Intervjueeritud ettevõtete iseloomustus 

 

nr valdkond ettevõte amet 
in 

arv 

2020.a  

käive, 

tuh 

EUR 

5.a 

käibe 

trend 

Inter-

vjuu 

kestus 

min 

käive 

in 

kohta 

tuh 

EUR 

Suured ettevõtted   

1 

elektriseadmete, 

tööstusautomaatika, 

metalltoodete 

tootmine 

Harju Elekter 

AS 

grupi IT 

juht 
800 146 000 kasv 45 183 

2 

keemiatoodete 

tootmine ja 

energeetika 

Viru Keemia 

Grupp AS 

grupi IT 

juht 
1650 230 000 kasv 50 139 

3 

telekommunikat-

siooni seadmete 

tootmine 

Ericcson 

Eesti AS 

tootmise 

arendusjuht 
1727 914 000 langev 60 529 

Keskmise suurusega ettevõtted   

4 

keemia ja 

meditsiinitoodete 

tootmine 

Chemi-Pharm 

AS 
tegevjuht 89 18 000 kasv 61 202 

5 
masinaehitus 

allhange 

Sjolund 

Estonia OÜ 
tegevjuht 103 10 000 kasv 50 97 

6 
protsessitehnika 

tootmine 
Estanc AS IT juht 150 33 871 kasv 62 226 

7 

terasprofiilist ja 

silemetallist uste 

tootmine 

Tammer OÜ IT juht 180 16 730 kasv 61 93 

8 
metallitööde 

allhange 

Saku Metall 

Allhanketehas 
tegevjuht 140 13 000 kasv 60 93 

Väikesed ettevõtted   

9 
päikesepaneelide 

tootmine 

Roofit Solar 

Energy OÜ 
IT juht 31 1 300 kasv 60 42 

10 

ehituseks vajalike 

elementide ja 

majade tootmine 

Welement AS tegevjuht 30 4000 kasv 62 133 

11 

eriotstarbeliste 

konteinerlahenduste 

ja mobiilsete 

ruumilahenduste 

tootmine 

MDSC 

Systems OÜ 
tegevjuht 20 3000 kasv 40 150 
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Lisa 6. Digitaliseerimise väljakutsete kodeerimise tulemus 

 

Allikas Uuringutes käsitletu Ettevõtete tõlgendus lisaks 

uuringutes toodule 

V1 - Personal 

 V1.1. Vajaliku oskusteabega 

spetsialistide puudumine 

 

 

 

 

V1.2. Digioskustega ja 

muutumisvalmidusega lihttööjõu 

puudumine 

 

 

 

 

 

 

 

V1.3. Andmeanalüütikute 

puudumine 

 

V1.4. Suurepärane projektijuhtimise 

kogemusega spetsialistide puudus 

V1.1.1. Heade planeerijate puudumine 

V1.1.2. Heade inseneride puudumine 

V1.1.3. Äri nõudmiste ja 

programmeerijate vahelise tõlgi 

puudumine 

 

V.1.2.1. Vanema generatsiooni IT 

teadlikkus on madal 

V1.2.2. Töötajatele tundub, et neid 

kontrollitakse 

V1.2.3. Töötajad keelduvad tarkvara 

kasutamast 

V1.2.4. Töötajatele tundub, et tööd 

tuleb juurde ja kasu nähakse võib olla 

alles hiljem 

 

 

 

 

V1.4.1. Digitaliseerimise eest 

vastutava isiku puudumine 

V2 - Juhtimiskultuur 

 V2.1. Valmisoleku puudumine 

organisatsiooni struktuuri  

muutmiseks uue ärimudeli tarbeks 

 

 

 

 

 

V2.2. Vajaliku ärivõidu saamiseks 

tuleb analüüsida mitmeid protsesse 

ja ärimudeleid 

 

V2.1.1. Juhi arusaamise puudumine 

digitaliseerimise olulisusest 

V2.1.2 Andmetel baseeruvate 

otsustamise kultuuri loomine on 

keeruline 

V2.1.3. Juhtidel puudub soov/julgus 

teha suuri muudatusi 

 

V2.2.1. Protsessidest aru saamine ja 

suure pildi loomine on keeruline 

V2.2.2. Protsesside kaardistamise 

valmisoleku puudumine 
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V2.3. Raskus suunata koostööle 

erinevate protsesside omanikke 

ja/või osakondasid 

 

 

 

V2.4 Juhtide pühendumine on 

ebapiisav 

V2.3.1. Grupiga üks IT juht ja üldised  

lahendused, kuid vajadused on 

erinevad tütardes 

V2.3.2. Proaktiivse ja konstruktiivse 

koostöö tagamine tiimis on keeruline 

 

V2.4.1. Järjepidevuse ja aja puudus 

muudatuste juurutamisel 

V2.4.2. Mõtteviisi ja kultuuri 

pööramine on raske 

V2.4.3. Digitaliseerimise eestvedajaks 

määratakse juhtide poolt 

ebakompetentsed inimesed – ühes 

suunas kaldu arendus 

V2.4.4. Töötava operatiivse tagasiside 

süsteemi loomine on keeruline 

V2.4.5. Otsustamine võtab kaua aega 

ja on keeruline 

V-3 Andmed 

 V3.1. Suur struktureerimata andmete 

hulk 

 

V3.2. Andmete ja programmide 

erinev struktuur ja nende loogiline 

ühendamine keeruline 

 

 

 

V.3.3. Andmete ebausaldusväärsus 

V3.1.1. Andmete õigsuse tagamine 

süsteemis on keeruline 

 

V3.2.1. Tarkvara dubleerivatest 

tagavara ecxelitest on raske lahti 

saada 

V3.2.2. Vanadest süsteemidest 

andmete kätte saamine on raske 

 

V3.3.1. Raskus otsuse langetamisel, 

kuna ei usalda andmeid 

V4 - IT süsteemid 

 V4.1. Info, riist ja tarkvara 

küberturvalisuse riskid 

 

 

V4.2. Riist ja tarkvara uuendamise 

või vahetamise vajadus nõuab suurt 

investeeringut 

 

 

V4.1.2. Digilahenduste kasutajad on 

suur küberturvalisuse risk ja nende 

koolitamine on ajamahukas 

 

V4.2.1. Kartus osta vale süsteem ja 

teha investeering valesse lahendusse 

V4.2.2. Äriprotsessid muutuvad 

kiiremini kui IT süsteemid 
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V4.3. Raskendatud integratsioon 

olemasoleva riist või tarkvaraga 

V4.3.1. Isegi sama pakkuja tarkvara 

erinevad versioonid ei suhtle 

omavahel ja ei ühildu 

V4.3.2. Infosüsteemide liigne rohkus, 

mille haldamine on keeruline 

V4.3.3. Erinevate süsteemide 

omavahelise infovahetuse 

ülesehitamine on keeruline 

V5 -Organisatsiooni kultuur ja koostöö 

 V5.1. Personali valmisoleku ja 

teeme ära suhtumise puudumine 

 

 

 

 

 

 

 

V5.2. Raskus suunata koostööle 

erinevaid tehnoloogia pakkujaid 

 

 

V5.3. Protsesside muutmise ja 

standardiseerimise valmisoleku 

puudumine 

V5.3.1. Personali mõttemaailma 

muutmine ja muudatustega kaasa 

tulemine võtab aega 

V5.1.2. Suure ettevõtte nn lõhkumine 

väikesteks scrum tiimideks on 

keeruline 

V5.1.3. Vanade harjumuste juurde 

tagasi pöördumine 

 

V.5.2.1. Muudatuste juurdumine 

võtab kaua aega selleks ajaks on 

nõudmised juba muutunud 

 

V5.3.1. Inimeste oskamatus mõtelda 

protsessi põhiselt (silode lõhkumine) 

V6 - Teadlikkus ja kasu märkamine 

 V6.1. Juhtkonna teadlikkus 

digitaliseerimise võimalustest on 

madal 

 

 

 

 

V6.2. Erinevate ärimudelite analüüs 

ja leidude integreerimine enda 

tootmisesse on keeruline 

 

V6.3. Digitaliseerimise käigus 

saadava ärilise mõttekuse 

puudumine või oskamatus seda näha 

V6.1.1. Digitaliseerimise eest 

vastutaja vähene teadlikkus 

programmi ülesehitusest ja 

võimalustest 

V6.1.2. Majasisese digitaliseerimise 

teadlikkuse puudumine 

 

V6.2.1. Äriprotsesside keerukus ja 

omavahelisest seotusest aru saamine 

on raske 

 

V6.3.1. Digitaliseerimise käigus 

saadava ärilise mõttekuse või kasu 
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V6.4. Digitaliseerimise kasu 

tõlgendamine on kompleksne ja 

keeruline 

leidmine on raske ja investeering 

pikaajaline 

V6.3.2. Inimestel on keeruline aru 

saada, kus üldse pigistab, miks on 

lahendust vaja 

 

V6.4.1. Ei suudeta defineerida kasu, 

kuid usutakse kasumlikkuse tõusu 

pikema aja jooksul (usul baseeruv 

otsustamine) 

 



Lisa 7. Intervjueeritud tööstusettevõtete väljakutsete sektoriülese võrdlemise tulemus 

 

  

UURINGUTE JA 

INTERVJUUDE 

TULEMSUED 

INTERVJUUD   

väikesed keskmised suured   

Kate-gooria Väljakutsed 

P1 P2 P3  

Hinnan-

gute 

keskmine 

P4  P5 P6 P7 P8 

Hin-

nangute 

keskmine 

P9 P10 P11 
Hinnangute 

kesk-mine 

Kõik 

ette-

võtted 

kokku 

  

Digitaliseerimise 

kogemus 

üle 3 

a 

üle 

3 a 
üle 

3 a  

 üle 

5 a 

üle 

5 a 

üle 

5 a 

üle 

5 a 

üle 

5 a 

 
üle 

10 

a 

üle 

10 

a 

Vahel-

duv 
  

  

V1 

PERSONALIGA 

SEOTUD  
                            

  

  

vajaliku oskusteabega 

spetsialistide puudumine 
10 1 10 7 10 1 10 10 10 8 10 10 10 

10 
  

92 

  

digioskustega ja 

muutumisvalmidusega 

lihttööjõu puudumine 

1 10 1 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  

92 

  

andmeanalüütikute 

puudumine 
0 0 0 0 10 0 10 0 0 4 10 0 1 

4  
31 

  

suurepärane 

projektijuhtimise 

kogemusega spetsialistide 

puudus  

1 1 10 4 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 
  

29 

  planeerijate puudumine 10 1 1 4 1 10 1 1 1 3 1 1 1 1  29 

  

digitaliseerimise eest 

vastutava inimese 

puudumine 

1 1 10 4 1 10 1 10 1 5 1 1 1 1 
  

38 

  

äri nõudmiste ja 

programmeerijate 

vahelise tõlgi puudumine 

1 1 1 1 1 1 10 1 1 3 1 10 1 4 
  

29 

  

vanema generatsiooni IT 

teadlikkus on madal 
10 10 0 7 10 1 1 10 10 6 10 10 10 

10  
82 

V2 JUHTIMISKULTUUR                               
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organisatsiooni struktuuri 

muutmine uue ärimudeli 

tarbeks on keeruline 

10 10 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

  

vajaliku ärivõidu 

saamiseks tuleb 

analüüsida mitmeid 

protsesse  

10 1 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  

101 

  

protsesside kaardistamise 

valmisoleku puudumine 
1 10 1 4 1 1 1 1 1 1 1 10 1 

4 
  

29 

  

raskus suunata koostööle 

erinevate protsesside 

omanikke ja/või 

osakondasid 

1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  

83 

  

grupiga üks IT juht ja 

üldised  lahendused, kuid 

vajadused on erinevad 

tütardes 

1 1 1 1 10 1 1 1 1 3 10 1 10 7 
  

38 

  

arusaamise puudumine, et 

digitaliseerimine on 

oluline teema 

10 1 1 4 1 1 10 10 10 6 10 10 10 10 
  

74 

  

järjepidevuse ja aja 

puudus muudatuste 

juurutamisel 

1 10 10 7 1 10 10 10 10 8 1 10 1 4 
  

74 

  

töötava operatiivse 

tagasiside süsteemi 

loomine on keeruline 

1 1 10 4 1 1 1 1 1 1 10 0 0 3 
  

27 

  

andmetel baseeruvate 

otsustamise kultuuri 

loomine on keeruline 

0 0 0 0 1 10 1 10 10 6 10 10 10 10 62 

V3 

ANDMETE 

SÜSTEEMSUS JA 

USALDUSVÄÄRSUS 

                            
  

  

suur struktureerimata 

andmete hulk 
10 1 10 7 1 1 1 10 10 5 10 10 10 

10  
74 

  

andmete ja programmide 

erinev struktuur ja nende 

loogiline ühendamine 

1 10 10 7 10 1 10 10 10 8 10 10 10 10 
  

92 

  

andmete 

ebausaldusväärsus 
10 1 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

10 
101 
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V4 

IT SÜSTEEMID JA 

TURVALISUS 
                            

  

  

info, riist ja tarkvara 

küberturvalisuse riskid (sh 

inimesed) 

0 0 0 0 1 1 10 10 10 6 10 10 10 10 
  

62 

  

riist ja tarkvara 

uuendamise või 

vahetamise vajadus 

1 1 1 1 1 1 1 10 10 5 10 10 1 7 
  

47 

  

raskendatud inegratsioon 

olemasoleva riist või 

tarkvaraga 

10 10 1 7 10 10 1 1 1 5 1 10 10 7 
  

65 

  

IT süsteemide protsesside 

ülesehitusest arusaamise 

keerukus 

10 10 10 10 1 10 1 10 10 6 1 1 1 
1  

65 

  

äriprotsessid muutuvad 

kiiremini kui IT 

süsteemid 

10 10 10 10 1 1 10 1 1 3 10 1 1 
4  

56 

V5 

ORGANISATSIOONI 

KULTUUR JA 

KOOSTÖÖ 

                            
  

  

personali valmisolek ja 

teeme ära suhtumise 

puudumine 

1 1 1 1 1 10 10 10 10 8 10 10 10 10 
  

74 

  

raskus suunata koostööle 

erinevaid tehnoloogia 

pakkujaid 

1 1 1 1 10 1 1 1 1 3 10 1 10 7 
  

38 

  

protsesside muutmise ja 

standardiseerimise 

valmisoleku puudumine 

1 10 1 4 1 1 10 10 10 6 10 10 1 7 
  

65 

  

õigete partnerite 

puudumine 
10 1 1 4 10 1 1 1 1 3 1 1 10 

4 
38 

  

oskamatus mõtelda 

protsessi põhiselt 
10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 10 1 

4 
47 

  

mõttemaailma ja kultuuri 

muutmine ja 

muudatustega kaasa 

tulemine võtab aega ja on 

raske 

1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 83 

  

muudatuste juurdumine 

võtab kaua aega 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 

10 
38 
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V6 

OSKUS NÄHA KASU JA 

TEADLIKKUS 
                            

  

  

juhtkonna vähene 

teadlikkus 

digitaliseerimise 

võimalustest 

10 1 1 4 1 1 10 10 10 6 1 10 10 7 
  

65 

  

digitaliseerimise vedajate 

vähene teadlikkus 

erinevate digilahenduste 

ülesehitusest 

10 10 10 10 1 1 10 10 10 6 1 1 10 4 
  

74 

  

erinevate ärimudelite 

analüüs ja leidude 

integreerimine enda 

tootmsiesse on raske 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

  

digitaliseerimise käigus 

saadava ärilise mõttekuse 

või kasu leidmine on 

raske ja investeering 

pikaajaline 

1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 

  

83 

  

digitaliseerimise kasu 

tõlgendamine on 

kompleksne ja keeruline  

10 0 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  

100 

  
              

 

 10 - tundis, et see on väljakutse 

1- ei ole väljakutse selles ettevõttes 

0 - ei tegutseta sellel suunal või teadlikkus on 

vähene 
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Lisa 8. Intervjueeritud tööstusettevõtete edu tegurite sektoriülese võrdlemise tulemus   

 

Kood 

TEOORIA - Edu 

võimendavad 

tegurid 

INTERVJUUD   

väikesed keskmised suured   

kood 
alamkoo

d 

Olulised 

sammud 

edukaks 

digitaliseerimise

ks 

P

1 

P

2 
P3  

Hinnangut

e keskmine 

P

4  

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

Hinnangut

e keskmine 
P9 

P1

0 

P1

1 

Hinnangut

e keskmine 

Kõik 

ettevõtte

d kokku 

E1   

suuna 

määratlemine 
                            

  

  E1.1 

tulevikusuund 

(ainult visioon) 
  10 10 7 10 9 8 8 8 9       

0 63 

  E1.2 

strateegia (sh 

visioon) 
3     1     3     1 10 10 4 

8 30 

  E1.3 

lühiajaline 

tegevuskava 
10   1 4 10 8   8 8 7 10 10 10 

10 75 

E2   

jätkusuutlikkuse 

analüüs 
                          

    

  E2.1  

ärimudeli 

muutmine 
8 8 10 9 5 6 8 8 7 7 5 4 5 

5 74 

  E2.2 

lühiajalise kasvu 

või kasu leidmine 
2 1 2 2 7 7 3 7 6 6 9 9 8 

9 61 

E3   

juhtimisalased 

sammud 
                          

    

  E3.1 

juhtkonna 

kaasatus 
10 10 10 10 10 10 7 7 7 8 10 10 10 

10 101 

  E3.2 

struktuuri ja 

otsustamise 

lihtsustamine 

4 2 3 3 4 4 5 8 8 6 9 10 10 
10 67 

  E3.3 

löökrühma 

moodustamine või 

eestvedajad 

9 10 10 10 8 10 8 8 8 8 10 8 7 
8 96 
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E4   

organisatsiooni 

küpsus ja kultuur 
                          

    

  E4.1 küpsuse analüüs 6 1 1 3 4 8 2 4 4 4 3 10 2 5 45 

  E4.2 

org kultuuri 

muutmine 

(katsetamisele 

suunatud) 

2 1 1 1 5 10 3 5 5 6 7 10 7 

8 56 

E5   

andmete ja 

süsteemide 

korrastamine 

                          
    

  E5.1 

IT maastiku 

muutmine 
9 1 6 5 10 10 5 4 4 7 8 9 7 

8 73 

  E5.2 

info 

struktureerimine 

ja korrastamine 

7 10 10 9 10 10 9 10 10 10 8 8 6 
7 98 

  E5.3 

äriprotsesside 

kaardistamine 

ja/või 

standardiseerimin

e 

10 7 10 9 8 9 9 7 7 8 8 8 4 

7 87 

  E5.4 riskide hindamine 8 7 1 5 10 10 5 9 9 9 8 10 2 7 79 

E6   

personali ette 

valmistamine 
                          

    

  E6.1 

distansts 

töökohtade 

loomine ja mugav 

lahendus 

4 1 5 3 10 9 7 5 5 7 7 9 7 

8 69 

  E6.2 

töötajate 

koolitamine ja 

kaasamine 

10 10 10 10 10 10 6 10 10 9 10 10 10 
10 106 

1-  Mitte oluline, 10 – Väga oluline 



Lisa 9. Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimise väljakutsed ja edu tegurid 

Autori koostatud soovitused väljakutsete ületamiseks vajalike edu tegurite osas. 

Kood Väljakutse Kood  Edu tegur 

V1 PERSONAL E6 PERSONALI ETTE 

VALMISTAMINE 

V1.1 vajaliku oskusteabega spetsialistide 

puudumine 

E6.2 

E6.1 

töötajate koolitamine ja kaasamine 

distants töökohtade loomine ja 

mugavad lahendused V1.2 digioskustega ja 

muutumisvalmidusega lihttööjõu 

puudumine 

V1.2.1 vanema generatsiooni IT teadlikkus 

on madal 

V2 JUHTIMISKULTUUR E3 JUHTIMISALASED SAMMUD 

V2.2 vajaliku ärivõidu saamiseks tuleb 

analüüsida mitmeid protsesse 

E3.3 löökrühma moodustamine või 

eestvedajate olemasolu 

V2.3 raskus suunata koostööle erinevate 

protsesside omanikke ja/või 

osakondasid 

V2.4.6 arusaamise puudumine, et 

digitaliseerimine on oluline teema 

E3.1 juhtkonna kaasatus 

V2.4.1 järjepidevuse ja aja puudus 

muudatuste juurutamisel 

V3 ANDMED E5 ANDMETE SÜSTEEMSUS 

V3.2 andmete ja programmide erinev 

struktuur ja nende loogiline 

ühendamine on keeruline 

E5.3 

 

E5.4 

äriprotsesside kaardistamine ja/või 

standardiseerimine 

riskide hindamine 

V3.3 andmete ebausaldusväärsus E5.2 info struktureerimine ja korrastamine 

V5 ORGANISATSIOONI KULTUUR E4 ORGANISATSIOONI KÜPSUS 

V5.3.1 mõttemaailma ja kultuuri muutmine 

ja muudatustega kaasa tulemine 

võtab aega ja on raske 

E4.2 Organisatsiooni kultuuri muutmine 

(katsetamisele suunatud kultuuri 

tekitamine) 

V5.1 personali muudatusteks valmisoleku 

ja teeme ära suhtumise puudumine 

V6 TEADLIKKUS E2 JÄTKUSUUTLIKKSUE ANALÜÜS 

V6.1.1 digitaliseerimise vedajate vähene 

teadlikkus erinevate digilahenduste 

ülesehitusest 

E2.1 

E2.2 

Ärimudeli analüüs ja muutmine 

Lühiajalise kasvu või kasu leidmine 
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SUMMARY 

 

The research problem of this master's thesis is: The lower level of digitalisation of Estonian 

industrial enterprises than the average of the European Union. The aim of the master's thesis 

is to understand the problems arising from the digitization of Estonian industrial companies 

and the possibilities of their prevention and solution. Also to understand whether the 

challenges are different depending on the size of the company, so different success granting 

activities should be implemented. To achieve this goal, the author studied the digitalization 

challenges and success factors of Estonian industrial companies, and also compared the 

difference between the challenges and success factors depending on the size of the 

company. 

As a result of solving the above-mentioned research questions, both the companies and the 

state will be given a (limited by being based on the experience of eleven Estonian industrial 

companies)  overview of the challenges of digitization and recommendations on areas 

within companies that need to be strengthened in order for digitization to succeed.  

In the theoretical part of the thesis, the nature of digitization and the benefits for companies 

were explained. The various challenges that arise during digitization and the success factors 

that contribute to successful digitization were identified. The analysis of literature 

references revealed that the process of digitization is intricate and complex, and requires 

involvement of specialists and consultants with diverse skills, the organization of 

productive cooperation between them, and the courage to change the company’s business 

model, if necessary. Significant challenges in digitization are the availability of skilled 

workforce and specialists, a large amount of information in both structured and 

unstructured forms, cyber security risks, poor data quality, and difficulty finding the 

benefits of digitization, cooperation between different parties, lack of readiness to change 

processes and securing user convenience when using the digital solutions. In order to 

overcome the challenges of digitalization and to gain benefit from the digitalization, the 

success factors should be enhanced; namely, defining the goal of digitalization and the path, 

analysis of the company’s own and others’ business models, and, if necessary, changing its 
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business model, involvement and commitment of the management, raising the readiness of 

the organization to change and its maturity for it, building a testing oriented corporate 

culture, designing digital solutions that are convenient for the employees to use, and turning 

data into decisions. 

This research is conducted using a combined method. The author used a deductive research 

strategy, in the framework of which the author first got acquainted with the literature, then 

conducted a literature based survey, that 36 companies responded to. Based on the results 

of the survey, the author compiled semi-structured interview questions and used a targeted 

sample of eleven Estonian industrial companies, 3 of which were small (less than 50 

employees), 5 medium (50-250 employees) and 3 large (more than 250 employees), and 

which had been in the process of digitizing for more than three years. Conducted interviews 

were transcribed, coded, and a cross-case analysis was done allowing to analyze between 

different texts of interviews, to provide a better understanding of the context and to find 

similarities and differences between the interviews based on the size of the companies. 

As a result of the analysis of the interviews, it became evident that the greatest challenges 

for Estonian industrial companies are related to the insufficient awareness and skills of 

personnel, including top managers' awareness of digital trends and solutions, overcoming 

which by training and involvement of both managers and employees is important. Another 

challenge is the organizational culture, which does not encourage change nor new solutions. 

Emergence of a culture of experimentation in the company, which contributes to the 

introduction of new solutions, must be intensified to overcome this. As the digitization 

process is complex and closely linked to all of a company's business results, it is a major 

challenge for industry to find the benefits of digital solutions without changing day-to-day 

processes. In order to gain the benefits, a number of possible business models need to be 

analyzed and processes simplified, it is the only way to achieve long-term profitable 

growth. The accuracy and reliability of the data play a key role in finding the gain, which 

poses a challenge to industry due to the unreliability of the data and the logical 

interconnection of systems to ensure a consistent data flow. Analyzing and streamlining 

and standardizing of data and business processes can help to reduce this challenge, without 

which it is not possible to provide reliable data and make profitable decisions. 
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An analysis of the differences between challenges and success factors revealed that the 

challenges of large and small companies do not differ greatly, but that the large companies, 

like the small ones, should place more emphasis on simplifying the decision-making 

process, which significantly speeds up implementation and return on investment. Also, like 

the small companies, the large ones should focus more on analyzing different business 

models and incorporating the findings into their own business model, which provides an 

opportunity to ensure long-term sustainability in an ever-changing market situation. In 

addition, analysis of different business models helps to increase the awareness of top 

managers about digital trends and the functionality of digital solutions and potential 

beneficial factors. 

Finally, it can be concluded that digitization is not just about implementing complex 

technical solutions and integrating them into business processes, but also about large-scale 

and organization-wide change management, which requires from managers to have an 

excellent knowledge of the trends in technology and digital solutions, in addition to 

conscious and consistent change management. As digitization is a complex process both 

technically and in terms of change management, both the challenges of digitization and the 

success factors should be considered as a whole in order to ensure success. The analysis of 

the results of the study showed that a number of digitalization challenges related to 

management culture, organizational culture, and awareness-raising, were related to the top 

managers’ awareness and attitudes towards digitalization. As the role of the leader in the 

company is to be the leader in digitalization, the digital maturity of the company is also 

directly dependent on the digital maturity of the leader, which in turn gives the company 

opportunities to discover new markets, change business models and grow faster (Sainger 

G, 2018).  

This study focused on the challenges and success factors of eleven Estonian industrial 

companies, so the conclusions may differ from country to country. Also, this study does 

not reflect the challenges arising from the specifics of the implementation of artificial 

intelligence or big data analysis, as the interviewed companies did not deal with artificial 

intelligence and big data analysis. 
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The analysis of the results of the study showed that a number of digitalization challenges 

related to management culture, organizational culture, and awareness-raising, were related 

to the top managers’ awareness and attitudes towards digitalization. As the role of the leader 

in the company is to be the leader in digitalization, the digital maturity of the company is 

also directly dependent on the digital maturity of the leader, which in turn gives the 

company opportunities to discover new markets, change business models and grow faster. 

Based on this, the author proposes to study the awareness of top managers of Estonian 

industrial companies about digitization trends and solutions, as well as the ability to analyze 

the business model and the relationship between managerial awareness and the level of 

digitalization of the company. 

 

 


