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Ettevõtete struktuuri kujundamine ja ülesehitus on muutunud üheks olulisemaks 

juhtimistööriistaks, mille kaudu  on võimalik parandada ettevõtte tegevusprotsesse ning 

saavutada konkurentsieeliseid. Üheks aina enam  populaarsust koguvaks struktuuri 

ümberkorralduse viisiks on kujunenud ettevõtte erinevates riikides paiknevate äriüksuste 

tugitegevuste integreerimine teenuskeskusteks. Käesoleva magistritöö eesmärk on avada 

teenuskeskuste olemust üldisemalt, uurida teenuskeskuste loomise protsessi, selleks vajalikke 

tingimusi ja ressursse ning teenuskeskuse rakendamise läbi saavutatavaid mõjusid 

organisatsiooni tulemuslikkusele. Uurimus on läbi viidud rahvusvahelise kontserni Enics AG 

näitel, kus on loodud kaks regionaalset raamatupidamise teenuskeskust, millest üks asub 

Hiinas ning teine Eestis. Magistritöö tulemusena soovitakse tõsta üldist teadlikkust 

teenuskeskuste rakendamise võimalustest ja tulemustest ning anda hinnang ja soovitused 

Enics AG kontserni senisele tegevusele teenuskeskuse loomisel. 

Uurimuse tulemusena selgus, et senine teenuskeskuste rakendamine on olnud analüüsitavas 

ettevõttes edukas ning tõendust leidsid mitmed teoreetilises osas välja toodud aspektid: a) 

Kommunikatsiooni olulisus ja projektipõhine lähenemisviisi vajadus muudatuste elluviimisel 

ning nende soovituste eiramise tagajärjel tekkivad tagasilöögid teenuskeskuse ülesehitamisel; 

b) IT süsteemide võimekuse tagamise tähtsus; c) Paindlikkuse vajalikkus uue ärimudeli 

rakendamisel; d) Võimalus vähendada ettevõtte kulusid ning tõhustada tööprotsesside 

efektiivsust. Uuritavas ettevõttes saavutati oluline kulude kokkuhoid, ulatudes äriüksustes 

kuni ca 70%-ni ning kontserni Euroopa üksuste üleselt kokku ca 48%. Mõlema Enics AG 

teenuskeskuste juhi hinnangul on tööprotsessid teenuskeskuse loomisega oluliselt paranenud, 

mida kinnitas ka tööaja kasutuse analüüs, millest selgus, et kahe aasta jooksul on saavutatud 

sisutegevustele kuluv aeg on suurenenud 84%-lt 92%-le ning erinevatele lisandväärtust 

mitteloovatele tegevustele kuluv tööaeg on viidud varasemalt 4%-lt vähem kui 1%-le. 

Peamise puudusena Enics AG senises teenuskeskuse rakendamises toob töö autor välja 

ametlike teenuslepingute puudumise aspekti ning üldise riskianalüüsi puudumise. Lisaks tegi 

töö autor ettevõttele ettepaneku läbi viia rahulolu-uuringud teenuskeskuse siseklientidele ning 

kontserni välisklientidele. 
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The design and setup of corporate structure is one of the more significant management tools 

for improving operational processes and achieving competitive advantage. An increasingly 

popular way of rearranging structure is the integration of a company’s multinational business 

units into service centres. The objective of this master’s thesis is to study the character of 

service centres in general and to analyse the setup process, the necessary conditions and 

resources for such, and the effect that service centres have on corporate efficiency. The 

research was conducted using the example of the international group Enics AG and its two 

regional accounting service centres, one of which is located in China and the other in Estonia. 

The thesis aims to improve general knowledge about the possibilities and results of using 

service centres and to evaluate and offer recommendations to the Enics AG group on the steps 

taken thus far in this field. 

The study results allow the conclusion that the implementation of service centres in this 

specific company has so far been successful and attest to several aspects stated in the 

theoretical part of the thesis: a) The significance of communication and a project-based 

approach in implementing changes, and setbacks from neglecting these recommendations; b) 

The importance of ensuring IT capability; c) The importance of flexibility in the application 

of the new business model; d) The possibility of reducing company expenses and enhancing 

work process efficiency. There were significant cost savings in the sample company, 

amounting to ca. 70% for business units and a total of ca. 48% for the group’s European units. 

The managers of both Enics AG service centres appraised the establishment of the service 

centre as leading to better work processes. Their views were affirmed by the working 

arrangement analysis that showed that in two years the time spent on content management had 

increased from 84% to 92%, and the working time spent on different activities that did not 

result in added value decreased from the previous 4% to less than 1%. 

In the author’s estimation, the principal deficiency concerning the Enics AG service centres is 

the lack of official service contracts and an overall risk analysis. In addition, the author 

recommends that the company conduct a satisfaction survey for the service centre’s internal 

and the group’s external customers. 
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SISSEJUHATUS 
 

Organisatsioonid seisavad pidevalt silmitsi väljakutsega uuendada oma tooteid ja 

teenuseid, mida klientidele pakkuda, parandada äriprotsesse ja tegutseda võimalikult 

madala kulumahu piires (Miskon et al 2011: 2). Tänapäeva majanduskeskkonnas, mis on 

äärmiselt keerukas tänu üha suuremale globaliseerumisele ning kiiretele arengutele ja 

muutustele infoedastuse valdkonnas, on ettevõtete struktuuri kujundamine ja ülesehitus 

omandanud aina suurema tähtsuse. See on muutunud üheks olulisemaks 

juhtimistööriistaks, mille kaudu parandatakse ettevõtte tegevusprotsesse ning saavutatakse 

konkurentsieeliseid (Petkovic, Lazarevic 2012: 64). 1990ndate keskel hakkas populaarsust 

koguma organisatsioonide ülesehituse viis, kus ettevõtte erinevate äriüksuste põhitegevusi 

toetavad tegevused (raamatupidamine, IT, personalijuhtimine jmt) koondati nö jagatud 

teenuse keskustesse. Need tegevused muutusid ettevõttesiseseks teenuseks, mida 

teenuskeskused hakkasid pakkuma oma äriüksustele (Minnaar, Vosselmann 2011: 75). 

Teenuskeskuste loomine on muutumas aina vajalikumaks komponendiks rahvusvaheliste 

ettevõtete globaalses ja regionaalses strateegias. Üha suurem arv ettevõtteid integreerib 

oma tegevusi erinevates riikides läbi tsentraliseeritud teenuskeskuste (Davis 2005: 1). 

Edukas teenuskeskuse rakendamine aitab kaasa kulude vähendamisele, ettevõtte 

protsesside tõhustamisele ning tootlikkuse parandamisele (Owens, 2013: 250-251). 

Teenuskeskuste loomist ja rakendamist Eestis ei ole eriti uuritud ega laiaulatuslikult 

tutvustatud. Antud temaatikat on oma magistritöös käsitlenud Kudimova (2015) ja 

Koitmaa (2010), kuid seda vaid üldisemalt ning avaliku sektori finantsvaldkonnale 

keskenduvalt. Samas on aga teenuskeskuste loomine väga aktuaalne teema ka äriettevõtete 

(eriti rahvusvaheliste kontsernide) jaoks ning kuna tegemist majandust elavdava ning 

töökohti loova valdkonnaga, võiks taoline organisatsiooni ülesehituse viis leida rohkem 

käsitlemist ning kajastamist nii erialases kirjanduses kui ka perioodilistes väljaannetes.  

Käesoleva magistritöö eesmärk on avada teenuskeskuste olemust üldisemalt, uurida 

teenuskeskuste loomise protsessi, selleks vajalikke tingimusi ja ressursse ning 

teenuskeskuse rakendamise läbi saavutatavaid mõjusid organisatsiooni tulemuslikkusele.  
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Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

 Mis on teenuskeskus ja mis on selle eesmärk?  

 Milline on teenuskeskuse loomise protsess? 

 Millised on raamatupidamise teenuskeskuse funktsioonid ning töökorraldus?  

 Millised nõuded seab raamatupidamise teenuskeskus infosüsteemidele ja 

töötajate kvalifikatsioonile?  

 Millist mõju avaldab teenuskeskuse rakendamine ettevõtte tulemuslikkusele?  

 

Magistritöö on struktureeritud kahe suurema peatükina, millest esimene sisaldab teema 

teoreetilist käsitlust ning teine empiirilist uuringut. Teoreetilise käsitluse eesmärgiks on 

teenuskeskuste teadusliku tausta selgitamine (teenuskeskuste väljakujunemine; 

teenuskeskuse olemus ja mõiste; võimalik saavutatav mõju organisatsioonile) ning antud 

valdkonna uuringute tulemuste tutvustamine (teenuskeskuste loomise eesmärgid ja 

saavutatud tulemused; keskuse loomise protsess ja selleks vajalikud ressursid ning 

tegevused).  Töö empiirilises osas on töö fookus koondatud ühele konkreetsele 

tugitegevusele ning analüüsitakse raamatupidamise teenuskeskuse loomise protsessi ja 

tulemusi. Uurimuse empiiriline osa on läbi viidud Enics AG kontserni näitel, kus on 

loodud kaks raamatupidamise teenuskeskust, millest üks asub Hiinas ning teine Enics Eesti 

AS tootmisüksuse juures Tartumaal Elva linnas. Uurimuse empiirilise osa eesmärk on 

võrrelda Enics AG teenuskeskuste loomise etappe ja protsesse teoorias käsitletud etappide 

ja tegevustega ning tuua välja nende tegevuste sarnasused ja erinevused. 

Magistritöö tulemusena soovitakse tõsta üldist teadlikkust teenuskeskuste rakendamise 

võimalustest ja tulemustest ning anda hinnang ja soovitused Enics AG kontserni senisele 

tegevusele teenuskeskuse loomisel. 
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1. TEENUSKESKUSTE OLEMUS JA RAKENDAMISE 

EESMÄRK 
 

1.1 Teenuskeskuste üldine olemus ja ajalooline kujunemine 
 

Viimase aastakümnega on ettevõtete juhtimises oluliselt suurenenud sõltuvus koos 

toimivatest organisatsioonisisestest ja -vahelistest meetmetest nagu näiteks strateegilised 

liitlased, teenuste sisseostmine ja ettevõttesisesed teenuskeskused. Viimaste rakendamine 

on alates 1990ndatest alates üha enam populaarsust kogunud. 

Esimesed teenuskeskused loodi Põhja-Ameerikas 1980ndatel, kui General Electrics 

juurutas jagatud andmetöötluskeskuse. 1984.a loodi ettevõttes finantsteenuskeskus, mis 

andis aru finantsdirektorile ning mille missioon oli konsolideerida raamatupidamistöö, 

saavutada kulude kokkuhoid andmetöötluses ja assisteerida ühtse raamatupidamissüsteemi 

arendust ja juurutamist. Raamatupidamise rolli nähti kui alus- või tugiosa ettevõtte 

põhitegevustes ning eesmärk oli saavutada paremaid tulemusi kogu tsüklist, mitte ainult 

raamatupidamise osast. Teenuskeskuse rakendamise tulemuse saavutati nii parem kvaliteet 

kui ka töö tulemuslikkus. Arvestussüsteemide arvu vähendati ligi 80% ning finantstoe 

töötajaskonda 30% . Kasutades kogemusi teenuskeskuste loomisel Ameerikas, hakkasid 

mitmed USA juhid looma teenuskeskuseid ka Euroopas. See langes kokku Euroopa Liidu 

loomise ajaga  1990ndatel. Teenuskeskuste loomine Euroopas oli aga tänu rahvuslikele 

erinevustele, käibel olevatele erinevatele valuutadele ning keelele tunduvalt keerulisem kui 

Põhja-Ameerikas. Kuna aga üleeuroopaliselt olid kehtestatud ühtsed regulatsioonid ja 

standardid, oli juhtidel nende erinevustega tegelemine lihtsam. Üks esimesi 

teenuskeskuseid Euroopas oli Elizabeth Arden International (ülemaailmne 

kosmeetikafirma), kes ei loodud teenuskeksust vaid tugiteenuste harmoneerimiseks, vaid 

ka üleeuroopalise strateegia loomiseks. Teenuskeskuse rakendamise tulemusena suudeti 

vähendada administratiivkulusid 30%, põhikulusid 60% ja tööjõukulusid 50%. 

Teenuskeskuste loomine Aasias toimus 1980ndatel-1990ndatel ning see osutus veel 

keerulisemaks kui Euroopas, sest regulatsioonid ja piirangud riikides olid väga erinevad. 

(Davis 2005: 4-9).  
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Jagatud  teenuse keskuse (Shared Service Center, edaspidi teenuskeskus) loomine on oma 

olemuselt ettevõtte tegevusfunktsioonide ja protsesside standardiseerimise ja 

moderniseerimise strateegiline meetod, mille eesmärk on parandada ettevõtte tegevuste 

tõhusust ja efektiivsust (Aksin, Masini  2008: 239). Seda käsitletakse ka kui koostöö 

strateegiat, mille raames koondatakse teatud ärifunktsioonid eraldi pooliseseisvasse 

äriüksusesse ning kujundades selle üksuse juhtimisstruktuuri sarnaselt ettevõtteväliste 

äriüksustele ehk juhtimine on suunatud efektiivsuse ja väärtust loovate tegevuste 

suurendamisele ning kulude vähendamise ja teenuse kvaliteedi tõstmisele (Bergeron 2003: 

3). Põhimõtteline erinevus teenuskeskuse üksuse ning tavapärase ettevõtte vahel on seega 

klient - tavaettevõtte osutab teenust ettevõttevälisele kliendile, teenuskeskus aga oma 

sisekliendile ehk ettevõttesisestele teistele äriüksustele. 

Teenuskeskuse loomine on seega organisatsiooni ülesehituse viis, kus ettevõtte erinevate 

äriüksuste põhitegevusi toetavad tegevused (raamatupidamine, IT, personalijuhtimine jmt) 

koondatakse ühte üksusesse, muutes need tugitegevused ettevõttesiseseks teenuseks, mida 

teenuskeskused oma äriüksustele pakkuma hakkavad (Minnaar, Vosselmann 2011: 75). 

Teenuste koondamine ühte keskusesse vabastab äriüksuses ressursse ning võimaldab neil 

keskenduda oma põhitegevustele ja klientide vajadustele (Janssen et al 2009: 16).  

Tänapäeval kasutavad paljud ettevõtted ühel või teisel kujul teenuskeskuseid, sest antud 

mõistet kasutatakse  väga laialdaste tegevuste lahendusvariantide kirjeldamiseks, alates 

väikeste töölõikude tsentraliseerimisest kuni suurte globaalsete mitmefunktsiooniliste 

teenuskeskusteni. Mõned ettevõtted on oma teenuskeskused välja töötanud teadlikult ja 

nimetavad neid selle nimega, teised aga mitte (Bangemann 2005: 1-2). 

Kuigi teenuskeskuste teadlik loomine on viimaste aastakümnetega üha suurenenud, ei ole 

mõistele “teenuskeskus” ühtset definitsiooni. Antud probleemi on rõhutanud oma töödes 

ka Schulz et al (2009: 2), de Vries (2014: V) ja Janssen et al (2009: 16).  

Teenuskeskustest rääkides, kasutatakse sageli ka mõisteid “konsolideerimine” ja 

“tsentraliseerimine” ning kuigi esmapilgul tunduvad need mõisted sünonüümidena, on 

nende tähendus siiski erinev. Nii tsentraliseerimine, konsolideerimine kui teenuskeskus on 

administratiivsete tugitegevuste elluviimise ärimudeli eri vormid. Nende erinevust võib 

märgata juba organisatsiooni struktuurist (joonis 1). 
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Joonis 1. Organisatsiooni struktuur erinevate tugitegevuste elluviimise ärimudelite korral: 

a) detsentraliseeritud tegevused (ülal vasakul), b) tsentraliseeritud ja konsolideeritud 

tegevused (ülal paremal), c) jagatud tegevused ehk teenuskeskus (all keskel)  (allikas: 

autori koostatud).  

Teenuste tsentraliseerimine on teenuskeskuse alternatiiviks. Nende kahe mudeli 

sarnasuseks on, et tugitegevus on viidud ühte kohta: tsentraliseerimise puhul reeglina 

peakontorisse, teenuskeskuse puhul eraldi üksusesse, mis on iga äriüksuse osaks. 

Peamiseks erinevuseks on aga asjaolu, et tsentraliseerimise puhul toimub kogu juhtimine 

keskusest, teenuskeskuse töökorraldus aga säilitab äriüksuste kontrolli tegevuste üle. Ka 

Schulman et al.  (1999, Burns, Yeaton 2008: 9 vahendusel) rõhutavad oma töös, et 

teenuskeskus ja tsentraliseerimine ei ole sama tähendusega. Tsentraliseerimine viitab, et on 

üks keskne võimuorgan ja üks füüsiline asukoht. Teenuskeskuse puhul aga on üks pakkuja 

vastutav mitme üksuse eest ja seega on mitu võimuorganit. Samuti on tänu 

infotehnoloogiale teenuskeskuste puhul võimalik tegutseda mitmes füüsilises asukohas. 

Konsolideerimine on ressursside ühendamine. Sarnaselt tsentraliseerimisele viiakse ka 

selle mudeli puhul ressursid samasse asukohta ühtse juhtimise ja kontrolli alla. Kuid 

teenuste konsolideerimise korral minnakse samm kaugemale ning mitte ainult ei 
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ratsionaliseerita juhtimisstruktuuri, vaid elimineeritakse liigsed elemendid ja ülejäänud osa 

reorganiseeritakse, et saavutada parem efektiivsus (Abernathy 2012: 2). Seega 

saavutatakse teenuste konsolideerimise abil kulude kokkuhoid tegevuste 

tsentraliseerimisest ning lisaks ka protsesside efektiivsemaks muutmisest.  Ka Kroll (2007: 

19) toob oma artiklis välja, et teenuskeskuse loomine ei ole ainult mitme tugigrupi 

koondamine ühte asukohta. Tsentraliseerimise ja konsolideerimise korral on protsessid küll 

koondatud ja ühtlustatud, kuid teenuse tarbijatel puudub sõnaõigus protsesside ja tulemuste 

osas. Teenuskeskuse lähenemise puhul on aga siseklientidel võimalus mõjutada, kuidas 

teenust pakutakse. 

Ülaltoodut arvesse võttes võib teenuskeskust kirjeldada omakorda kui teenuste 

konsolideerimise edasiarendatud mudelit, millel on nii sarnasusi kui ka olulisi erinevusi 

võrrelduna tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud mudelitega (joonis 2). 

 

Joonis 2. Detsentraliseeritud, tsentraliseeritud ja jagatud tegevuste eelised, puudused, 

sarnasused ja erinevused (allikas: autori koostatud)  

Mõistet “jagatud teenused” on nimetatud ka sisesoetamiseks, ettevõttesiseseks teenuseks, 

äriteenuseks ning koosseisuliseks ehk personali teenuseks. Teenuskeskuse mõiste all 

peetakse aga silmas palju enamat kui lihtsalt tsentraliseeritud rutiinseid tegevusi: 

teenuskeskuse põhiidee on võimendada spetsialiseeritud teadmisi, meetodeid ja 

tehnoloogiaid, et luua rahulolevaid sise- ja väliskliente. Teenuskeskuse rakendamine aitab 

Detsentraliseeritud 
tegevused 

- suuremad kulud 

- erinevad standardid ja normid 
üksustes 

- erinevad kontrollikeskkonnad 
üksustes 

- tegevuste dubleeritus 

Teenuskeskus ehk jagatud 
tegevused 

- paindlik äriüksuste 
vajaduste suhtes 

- iseseisev/sõltumatu 
äriüksustest 

- parem kooskõla kontserni 
funktsioonide ja missiooniga 

- kompetentside ja teadmiste 
jagamine  

Tsentraliseeritud ja 
konsolideeritud tegevused 

- äriüksuste  vajaduste suhtes 
jäik/paindumatu 

- äriüksustel puudub kontroll 
kesksete üldkulude üle 

- äriüksustest 
eemaldunud/eraldatud 

- Äriüksuste kontroll 
tugitegevuste üle 

- Üksuste prioriteetide ja 
eripärade arvestamine 

- Kliendikeskne 

- Ühine süsteem ja tugi 
igas äriüksuses 

- Efektiivne 
infoedastus, 
standardid ja 
töövahendid 

- Väiksemad püsikulud 
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ettevõttel vähendada kulusid, paremini normeeritud tegevuste tulemusena vabaneb rohkem 

aega lisandväärtust loovateks tegevusteks ning tänu rohkemale juhtkonna tähelepanu 

keskmes olemisele, saavutatakse parem teenuste kvaliteet (Krempel 1998, Aksin, Masini 

2008: 240 vahendusel).  

Teoreetiline ettekujutus teenuskeskuste olemusest on läbi aegade olnud erinev: ühed 

näevad seda kui etappi enne teenuse sisseostmist väljastpoolt, teised aga vaatavad seda kui 

alternatiivi välisteenuse sisseostuks (Aksin, Masini 2008: 240). Kumbki seisukoht aga ei 

ole korrektne. Ebaõige tõlgenduse probleemi temaatika on oma magistritöös välja toonud 

ka de Vries (2014: VI), viidates Kagelmann (2001) ja Ulbrich (2010) töödele, milles on 

teenuskeskust käsitletud kui teenuse väljastpoolt sisseostmise kaasaegset vormi, ning 

Schulz (2009) tööle, mis käsitleb teenuskeskust kui väljastpoolt sisseostetava teenuse 

eelfaasi. Viimane seisukoht ei ole seejuures JPMorgan Chase&Co asedirektor ja 

vanemkonsultant Christine Allen arvamusel (Kroll 2007: 20 vahendusel) läbinisti vale, sest 

teenuskeskuse loomine võib tõesti eelneda teenuste sisseotsmisele väljastpoolt, kuid seda 

tavaliselt juhul, kui pärast teenuskeskuse loomist selgub, et tegutsetakse küll 

efektiivsemalt, kuid keskus ei anna mingit täiendavat konkurentsieelist. Samas võtavad aga 

üsna vähesed ettevõtted selle sammu ette, sest teenuse sisseostmine ei tähenda automaatselt 

kulude kokkuhoiudu. Funtsioonid lihtsalt viiakse ühest keskkonnast teise.  Ka Raudla ja 

Tammel (2015: 160)  on oma uurimuses käsitlenud erinevate uurijate arvamusi ja 

käsitlusviise teenuskeskuste olemuse kohta ning toovad välja, et kuigi teenuskeskust on 

võimalik ka väljastpoolt sisse osta, vaatavad enamus uurijaid teenuskeskust siiski 

sisesoetamise vormis. Wang, Wang (2015: 1) toob samuti välja, et kuigi ekslikult 

käsitletakse teenuskeskust sageli sisseostuteenusega, on erinevused nende kahe vahel siiski 

mitmes osas olulised. Peamise erinevusena toob autor välja, et teenuskeskus loob 

pikaajalise stabiilse konkurentsieelise, sisseostetud teenus aga sisaldab palju ebakindlust. 

Üldise organisatsiooni struktuuri tingimustes on teenuskeskus moodustatud ja reguleeritud 

äriüksuste poolt, sisseostuteenuse puhul on tegemist kahe erineva ettevõtte vahelise 

suhtega.  

Käesolevas alapeatükis käsitletud arutelule toetudes võib seega öelda, et teenuskeskus on 

küll üsna sarnane tsentraliseeritud ja konsolideeritud teenuste mudelile ning ka 

sisseostetava teenuse lahendustele, kuid seejuurs on neil väga olulised erinevused nii 
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juhtimisstruktuuri kui ka protsesside ja tegevuste eesmärkide osas.  Tähtsaimad aspektid, 

mida käesoleva töö autori hinnagul on oluline kokkuvõttena rõhutada, on järgmised: 

 Teenuskeskus on orienteeritud kliendile ja osutatavale teenusele, mitte lihtsalt 

kesksele juhtimisele ja kuludele;  

 Osutatavad teenused on kliendispetsiifilised ning teenuse taset ja kvaliteeti 

püütakse järjepidevalt tõsta ning parendada;  

 Osutatavad teenused on teenuskeskuse põhitegevuseks (sisutegevuseks) mitte 

lihtsalt tugifunktsiooniks äriüksustele ning teenust osutatakse samade 

eesmärkide ning põhimõtete järgi nagu väliskliendile suunatud sisutegevuste 

korral; 

 Teenuskeskus vastutab täielikult kulude ja kvaliteedi vastavuse eest ning 

teenuse tarbijatel on protsesside ja tulemuste osas sõnaõigus.  

 

1.2 Teenuskeskuste loomise eesmärk 
 

Ajendid ja põhjused teenuskeskuste loomise taga on asjaolud, mis on ettevõtetes 

aktuaalsed ning üsna igapäevased aruteluteemad:  

 Vajadus keskenduda ettevõtte sisutegevustele, et oleks võimalik horisontaalne 

kasv ja pakkuda teenuseid või tooteid rohkem konkurentsivõimelisematel 

alustel; 

 Soov üha kiiremaks globaliseerumiseks eesmärgiga tegutseda geograafiliselt 

laiemal turul, võimaluste kasutamine globaalse ulatuse suurendamiseks ja 

arenevate turgude katmiseks; 

 Tavapärase sisekasvu kiirendamine läbi ettevõtete liitumis- ja 

omandamistehingute ning äri kahjumliku osa müügitehingute; 

 Võimaluste leidmine ettevõtte ja selle protsesside ümberstruktureerimiseks ja 

ümberkorraldamiseks, mis toimiksid kui püsivad lahendused mitte kui 

erandlikud projektid (Bangemann 2005: 2). 

 

Teenuskeskuste oskuslik rakendamine on üheks võimaluseks, kuidas globaalsed kontsernid 

saavad säilitada edu ja konkurentsieelist järjepidevalt muutuvas keskkonnas, vähendada 

administratiivkulusid ning tõsta teenuste kvaliteeti, kiirust, paindlikkust ja läbipaistvust. 

(Keuper, Lueg 2013: 6). Üha suurenev arv rahvusvahelisi ettevõtteid koondab oma 
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tegevusi regionaalsetelt jagatud teenuskeskustesse, mille tulemusena on saavutatud 

mitmeid kasutegureid, näiteks efektiivsem tehingutöötlus, parem süsteemiintegratsioon 

ning paranenud tarneahela juhtimine (Davis 2005: 1).  

Teenuskeskuse eesmärk on erinevate äriüksuste ühiste funktsioonide standardiseerimine ja 

tugevdamine, et koondada infot ja suurendada oskuste ja teadmiste jagamist. 

Teenuskeskuse üldine olemus seisnebki peamiselt ressursside optimeerimises – see 

illustreerib koostöötavaid strateegiaid ja üleminekuprotsesse kogu organisatsiooni, selle 

erinevate allüksuste ja välisosapoolte vahel (Miskon et al 2009, Janssen et al 2012: 2219 

vahendusel). Teenuskeskused võimaldavad luua väärtusi, mis lisaks 

administratsioonilistele eelistele laieneb ka kogu ettevõttele, viies tulemi ja ettevõtte 

väärtuse kasvuni (Cecil 2000: 65). Äärmiselt dünaamilistel turgudel, kus on ebastabiilne 

nõudlus ning klientide eelistused muutuvad sageli,  aitab teenuskeskuse rakendamise 

strateegia ettevõtetel saavutada paremat ressursside ärakasutamist (Aksin, Masini 2008: 

243).  

Teenuskeskuse ülesehitust ja mastaapi mõjutavad enim organisatsiooni vorm, juhtkonna 

strateegia teenuskeskuse juurutamiseks ning teenuskeskuse loomise eesmärk. Motivatsioon 

teenuskeskuse rajamiseks võib seejuures olla organisatsioonides väga erinev. Peamised 

põhjused, miks teenuskeskuseid luuakse, on: 

 Kulude vähendamine ja kokkuhoiu saavutamine tööjõu ümberpaigutamisest ja 

protsesside optimeerimisest. Peamine kulude kokkuhoid saavutatakse läbi 

jooksvate tehingute konsolideerimise, protsesside optimeerimise ja sünergia 

efekti, paranenud kvaliteedi ja efektiivsuse ning eriti läbi asukoha valiku, kus 

on võimalik kõige parem kuluefektiivsus. 

 Süstemaatiline kvaliteedi parandamine. Protsesside ühendamine ja pühendunud 

spetsialistide kättesaadavus/olemasolu teenuskeskuse näol annab võimaluse 

süstemaatiliselt parandada jooksvaid tehingute ülesandeid, mil need toimuvad 

ühes fokusseeritud üksuses. Kui analüüsida ja koondada kõikide äriüksuste 

vajadused, on hea kui pühendunud spetsialistid töötavad protsessimaastiku 

parandamisega. 

 Ressursside, kulude ja tulemuslikkuse kasutamise ja läbipaistvuse 

suurendamine. Lihtsam on tagada, et juhiseid järgitaks, kui keskenduda ühele 
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standardiseeritud töövooga üksusele, selle asemel, et proovida kontrollida mitut 

erinevat äriüksust, kes viivad tegevusi ellu erineval moel. 

 Äriüksuste vabastamine administratiivülesannetest eesmärgiga võimaldada nei l 

keskenduda sisuülesannetele ja väliskliendile suunatud kasumikeskuste 

loomisele. Samal ajal keskendub teenuskeskus täielikult tugitegevuste 

efektiivsuse ja tulemuslikkuse tõstmisele, mis on keskuse sisutegevuseks  

(Keuper, Lueg 2013: 6-8; Bergeron 2003: 6; Aksin, Masini 2008: 240; Janssen 

et al 2009: 16; Janssen et al 2012: 2224; Minnaar, Vosselmann 2013: 77; 

Petkovic, Lazarevic 2012: 58). 

 

Teenuskeskuste loomise esmaeesmärk on läbi aegade olnud muutuv. Owens (2013: 250) 

kirjeldab oma artiklis The SunGard Insight Study uuringut, mille tulemused viitavad 

trendile, et liigutakse üksikult kulu kokkuhoiu eesmärgilt kõrgekvaliteediliste tugikeskuse 

loomise eesmärgi suunas, millega luuakse organisatsioonile lisaväärtust paranenud 

efektiivsuse, standardiseeritud protsesside ja korraliku tehnoloogia abil. Seejuures on ka 

rõhutatud, et kuigi vaadeldud teenuskeskused toimivad hästi, ei ole ettevõtted nende 

loomisega veel lõpetanud ning seal on alati valdkondi, mis vajavad parendamist (ibid.: 

260). Seepärast peavad ettevõtted järjepidevalt mõõtma ja ühildama oma protsesse ning 

rakendama tehnoloogiaid, mis aitavad nende teenuskeskuseid veelgi edukamaks teha.  

Teenuskeskuste arendusprotsessi vaadeldakse peamiselt kolme faasina:  

I. kulude vähendamise protsess; 

II. teenuse taseme kõrge kvaliteedi saavutamine;  

III. teenuskeskuse kui strateegilise ärivõimaluse kasutamine (Marshall 2014: 39). 

 

Kulude kokkuhoid teenuskeskuse rakendamisest saavutatakse  läbi järgmiste mõjude: 

 Dubleeritud tegevuste vähendamine protsesside jagamise abil; 

 Kõrgem teenuse kvaliteet, mis saavutatakse tänu rohkemale tulemuslikkuse 

mõõtmisele ja juhtimisele ning rohkem pühendunud asjatundlikkuse 

juhtimisele, mille tulemuseks on vähem vigu;  

 Kiirem ja täpsem erinevate nõuete, regulatsioonide ja poliitikate muutuste 

rakendamisel; 
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 Suurema osa tegevuskulude muutumine äriüksustele paindlikumaks, 

võimaldades üksuste juhtidel teha paremaid kulu vs tulemus otsuseid  

(Strikwerda 2006: 5). 

Teenuskeskuse rakendamisest soovitud suurenenud efektiivsus ja kasumlikkus 

saavutatakse organisatsiooniüleste standardiseeritud protsesside, äriüksustes vabanevate 

ressursside ja suurenenud  paindlikkuse läbi ning kvaliteetsema teenustaseme ja 

suurenenud kompetentsuse abil (Burns, Yeaton 2008: 11). Viimase tõstmine on üks 

suurimaid väljakutseid organisatsioonides – kuidas optimeerida, luua, ümber paigutada, 

koostada, kaitsta ja rakendada oma intellektuaalseid varasid parimal võimalikul moel. 

Konkurentsieelise loomiseks ning säilitamiseks on hädavajalik tuua ettevõttesse 

kompetentsed ning kogenud töötajad, sest organisatsiooni edukus sõltub olulisel määral 

suhteliselt väikese hulga kõrge pädevusega töötajate vaimsest võimekusest, kes 

korraldavad äriprotsesse, milles teised peavad tegutsema. Seetõttu on oluline, et ettevõte  

rakendaks oma töötajate kompetentse äriprotsessides ja igapäevastes tegevustes ning 

püüaks neid kompetentse optimeerida, et luua uusi tooteid, teenuseid või tööviise 

konkurentsieelise säilitamiseks. Seega peavad ettevõtted pakkuma õiget struktuuri, et 

kompetentse kõige paremal viisil rakendada (Smedlund 2008, Ramsey, Barkhuizen 2011: 

160 vahendusel).  

Kui äriüksused vabanevad kohustusest osutada iseendale teenust, saavad nad fokusseerida 

oma pingutused põhitegevustele ja seega ka oma klientidele (Burns, Yeaton 2008: 11). 

Kliendile orienteeritus on keskne juhtimispõhimõte, mis on tänu tugevatele 

majanduslikele, tehnoloogilistele ja sotsiaalsetele mõjudele muutunud ettevõtete 

prioriteediks ning mistõttu on traditsioonilised ärimudelid muutnud vähemtähtsamaks ja 

võimalusi otsitakse üha uuematest lahendustest (Eid 2007, Anosike, Eid 2011: 2487 

vahendusel). Kliendile orienteeritusest rääkides peetakse enamasti silmas vaid väliskliente, 

kuid ei tohi unustada ka ettevõtte sisekliente. Teoreetilistes käsitlustes on ettevõttesisene 

kliendile orienteeritus (internal customer orientation) üsna uus mõiste (Anosike, Eid 2011: 

2489). Sama tähelepaneku on oma töös välja toonud ka Stanley ja Wisner (2001, Jun, Cai 

2010: 205 vahendusel) kirjeldades, et kuigi väliskliendi teenuste kvaliteedile on pidevalt 

suurt rõhku pandud, on sisekliendi teenuse kvaliteedile suhteliselt vähe tähelepanu 

pööratud ning sellest räägitakse harva. Samas on need kaks teenuse suunda oma vahel 

otseselt seotud. Defineerides mõistet „siseklient“ kui erinevate osakondade indiviidi 

organisatsiooni sees, keda sisetarnija teenindab, ning sellest lähtuvalt kirjeldada mõistet 
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„organisatsioon“ kui üksikute osakondade ahelat, mis on omavahel seotud, et rahuldada 

välisklientide vajadusi, on seos sise-ja väliskliendi vahel selgelt väljendatud - üksuste 

vaheline koostöö siseklientide ja sisetarnijatena mõjutab ettevõtte võimekust vastata või 

ületada oma välisklientide vajadusi ja ootusi (Fredendall et al. 2005, Jun, Cai 2010: 205 

vahendusel).  

Kuna teenuskeskuse näol on tegemist ettevõttesisese struktuurse muudatusega, tõuseb 

sisekliendi mõiste ja tähtsus selgelt esile. Et uus süsteem efektiivselt toimiks, peab lisaks 

organisatoorsetele ümberkorraldustele toimuma muutus ka organisatsiooni kultuuris ja 

inimeste suhtumises oma töösse. Tegevuste elluviimisel peaks töötajad võtma omaks 

turundusliku lähenemisviisi tegevustele, mis tähendab sisuliselt hoiakut, kus töötajad 

suhtuvad üksteisesse kui äripartneritesse ning teenust osutatakse sisekliendile sama 

hoolikalt kui seda pakutaks väliskliendile (Walker et al 2012: 16). Seega võib öelda, et 

organisatsioon, mis mõistab delegeerimise, töörahulolu ja üksustevahelise integratsiooni 

positiivse mõju tähtsust ning loob tingimused nende muutujate efektiivseks ühildamiseks, 

saavutab suure tõenäosusega eduka kliendikesksuse, mis toob omakorda  kaasa ka parema 

majandusliku tulemuslikkuse (Anosike, Eid 2011: 2491). 

Teenuskeskustega on võimalik saavutada kaht tüüp strateegilisi võimalusi:  

1. kulude kokkuhoid läbi äriprotsesside ümberkorraldamise, info ja teadmuse 

jagamine; 

2. liidripositsiooni saavutamine läbi sisutegevustele pühendumise  (Wang, Wang 

2015: 2-3).  

 

Sarnast ideed käsitleb ka Institute of Management Accountants väljaanne (Implementing... 

2000: 7) kirjeldades teenuskeskuste rakendamisest saadavaid eeliseid mõistete efficiency 

(„tõhusus/kasumlikkus“) ja effectiveness („efektiivsus/mõjusus“) läbi (joonis 3). 
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Joonis 3. Teenuskeskuste rakendamise eelised (allikas: Implementing... 2000: 7, autori 

täiendustega) 

Tavapärased kulude vähendamise skeemid kalduvad üldiselt kulusid vaatama tegelikke 

kliendi vajadusi või teenuse nõudeid arvesse võtmata, keskendudes reeglina mingi 

kulu või selle suurusjärgu vähendamise saavutamise eesmärgile. Teenuskeskuse vorm 

ei ole aga lihtsalt järjekordne kulude vähendamise skeem, vaid see on suunatud 

liigsete tegevuste vähendamisele ja töö lihtsustamisele, tagades seejuures kliendi 

vajaduste ja nõuete täitmise läbi paranenud teenuse kvaliteedi. Kulud vähenevad, sest 

üleliigsed tegevused ning nendega seotud inimesed ja süsteemid on kõrvaldatud 

(protsessid muutuvad tõhusamaks). Lisaks vähenevad ka tehnilise andmesisestusega 

seotud tööd ning muud lisandväärtust mitteloovad tegevuse, mille tulemusena jõutakse 

paranenud protsesside juhtimise ning kvaliteetsema infohalduseni - dubleeritud 

andmesisestusest tekkivate vigade hulk on minimeeritud, usaldusväärse 

konsolideeritud andmete maht suureneb ehk tegutsetakse efektiivsemalt. 

(Implementing... 2000: 7-8).  

 

Teenuskeskuse mudeli rakendamine võimaldab äriüksustel säilitada kontrolli oma otsuste 

üle, kasutades samal ajal kulude kokkuhoidu läbi jagatud ärisüsteemide ja terviklike 

standardite (Petkovic, Lazarevic 2012: 58). Samal ajal aitab see pakkuda äriüksustele ka 
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paremat otsustustuge, nõustamisabi ning strateegia koordineerimist kõikide regioonide ja 

üksuste vahel (Davis 2005: 3).  

1.3 Teenuskeskuste loomise protsess 
 

Teenuse keeruline olemus teeb rakseks ka sellega seonduvate ümberkorralduste elluviimise 

organisatsioonis. Teenus on protsess, mis koosneb pigem tegevustest kui asjadest ning 

mida teadmusmahukam ja isikustatum teenus on, seda rohkem tegevusi ja suhtlemist on 

vaja, et saavutada spetsiifiline teenuse pakkumise protsess (Janssen et al 2009: 16).  

Ühtset seisukohta teenuskeskuse loomise kõige efektiivsema lähenemisviisi kohta ei ole 

leitud. Olemasolevad teenuskeskustega organisatsioonid erinevad üksteisest nii asukoha, 

suuruse, tehnoloogilise infrastruktuuri, inimressursi jmt osas. Isegi sarnaseid mudeleid, 

kuid erinevates kontekstides rakendamisel, on ettevõtted saavutatud väga erinevaid 

tulemusi, mis viitab, et ainult eelnevas alapeatükis kirjeldatud siseprotsessidele suunatud ja 

kliendikesksed lähenemisviisid ei ole ammendavad ning juhid peavad erinevate mudelite 

rakendamisel olema paindlikud ja võtma teenuskeskuste kujundamisel kindlasti arvesse ka 

oma ettevõtte spetsiifilisi vajadusi ja piiranguid (Aksin, Masini 2008: 242).  

Teenuskeskus loob partnerorganisatsioonide vahel iselaadi keskkonna, mis toob kaasa kaht 

tüüpi uuendused: regulatsioonide- ja poliitikaalased muudatused. Üks osa muutustest on 

seotud teenuskeskuse rahastamise ja valitsemisega ning teine teenuste kättesadavuse 

reeglitega. Wang ja Wang (2015: 5-6) kirjeldavad oma uurimuses, et üldiselt loovad 

teenuskeskused uued poliitikad ja reeglid kolmes kategoorias:  

1. Teenuskeskuse ja selle võrgustiku valitsemine - teenuskeskus on koostööl 

põhinev võrgustik ning toimib selle võrgustiku erinevate osade struktuuride, 

läbirääkimiste ja väärtusahelate liidetud tulemusena. Teenuskeskuse roll on olla 

selle võrgustiku koordinaator ja esindada kõikide partnerüksuste ühiseid huve. 

Lisaks on teenuskeskuse kohustuseks säilitada ja parendada jagatavat teenust 

ning arendada sidusust teenuskeskuse partnerite vahel. 

2. Osutatavate teenuste kulude jagamine - teenuskeskuse võrgustikule peab 

olema välja töötatud ühine kokkulepe kulude jagamise valemi osas. Tuleb 

tagada, et iga äriüksus saab õiglase osa kulude kokkuhoiust. 
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3. Teenuste kättesaadavus ja eetilised normid - stabiilse ja usaldusväärselt 

toimiva teenuskeskuse loomise eelduseks on teenuse osutamise reeglite ja 

eetiliste normide sätestamine ning teenuse kättesaadavuse reguleerimine. 

 

Enne teenuskeskuse loomisega alustamist tuleb lisaks tavapärasele muudatuste juhtimisele 

määratleda ja otsustada ka kontsernisisene juhtimissüsteemi uus mudel ning seda kõikidele 

seotud osapooltele tutvustada. Sellega luuakse uued rollid ja identiteedid, millega juhid 

peavad kohanema. Peamised valdkonnad, millega teenuskeskuse juhtimisel tuleb tegeleda, 

on näiteks: 

 Teenuskeskuse ühildamine ettevõttegrupi strateegiliste vajadustega ; 

 Siseklientide vajaduste uurimine ja analüüs ning tagasiside kogumine; 

 Teenuslepingute sõlmimine äriüksustega; 

 Teenuskeskuse rahastamine ja isemajandamine sisearvete näol; 

 Pidev protsesside parendamine ja kulude vähendamine; 

 Teenuskeskuse tasu sidumine mõõdetava tulemuslikkuse paranemisega (Davis 

2005: 13) 

Seega on edukaks süsteemi ümberkorraldamiseks vajalikud mitte ainult struktuursed 

muudatused, vaid ka teadmuse muutumine samaaegselt, et indiviidide ja gruppide 

suhtumine uuele süsteemile kaasa aitaks (Beer et al 1990, Strikwerda 2006: 10 

vahendusel).  

Teenuskeskuste rakendamisel nagu ka muude ümberkorralduste raames, tuleb alati ette 

perioode, mil tegevused ei suju planeeritud viisil või osapooltel tekivad lahkarvamused. 

Seetõttu on väga oluline uuele süsteemile ülemineku protsess põhjalikult läbi mõelda ning 

paika panna. Kuigi paindlikkus on rakendusperioodil vajalik, on oluline, et juhid ei 

loobuks ettevõtmisest ning jätkaksid planeeritud kursil (Burns, Yeaton 2008: 8). Antud 

seisukohta toetab ka Janssen et al (2009: 15) rõhutades, et kuna teenuskeskuse loomine on 

suur otsus, millel on pikaajaline mõju kõikidele osapooltele, peab see olema teadlik otsus, 

mida toetavad kõik seotud osanikud. 

Olenemata ettevõtete ja teenuste erinevustest, toimub teenuskeskuste loomine üsna sarnase 

tegevuste ahelana: 

1. Uue ärimudeli määratlemine 



20 

 

2. Ettevõtte tugiteenuste lähtekohtade paikapanek kontsernisiseselt juhtivate 

äriüksustega  

3. Tippjuhtkonna heakskiit ja toetus teenuskeskuse asutamisele 

4. Projektimeeskonna moodustamine, kuhu kuuluvad ka juhid nii peakontorist kui 

äriüksustest 

5. Vajadusel konsulteerimine ettevõtteväliste spetsialisti või ärinõustajaga  

6. Teenuskeskuse loomise ja ületoodavate teenuste plaani väljatöötamine  

7. Teenuste valik, mida hakatakse üle tooma 

8. Protsessi haldaja ja vastutajate määramine 

9. Teenuskeskuse asukoha ja üksuse valik 

10. Teostatavusanalüüsi läbiviimine ja heakskiitmine 

11. Teenuskeskuse mehitamine (töötajate ületoomine, uue personali värbamine jne) 

12. Teenuste ületoomine nende hetkeseisus 

13. Teenuslepingute sõlmimine 

14. Protsesside standardiseerimine ja moderniseerimine 

15. IT-süsteemide ja automatiseeritud protsesside integreerimine 

16. Täiendavate teenuste lisamine ja laiaulatusliku regionaalse strateegia 

rakendamine, et äriüksusi koordineerida (Davis 2005: 9-13; Strikwerda 2006: 

9). 

 

Keerulised struktuursed muudatused, mis reeglina teenuskeskustega kaasnevad, nõuavad 

erilist tähelepanu ja hoolikat planeerimist. Nende muudatuste juhtimine peaks toimuma 

liigendatult ning sisaldama nelja üldetappi: organisatsiooni tahte, valmisoleku ja 

võimaluste hindamine; strateegia arendamine; muudatuse juhtimise plaani koostamine ja 

progressi jälgimine; kogemuste ja eksimuste hindamine (Kerzner 2004, Burns, Yeaton 

2008: 24 vahendusel; Miskon et al 2011: 5-6). Koondades teenuskeskuse loomisega seotud 

tegevused äriprotsesside korduva neljaastmelise probleemilahenduse tsüklisse ehk 

Demingi rattasse, mis on enimlevinud protsessi arenduse mudel, võib teenuskeskuse 

loomise protsessi kujutada järgmiselt (joonis 4):  
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Joonis 4. Teenuskeskuse loomise protsess Demingi tsükli mudelina (allikas: Avaliku 

sektori... 2013: 41. Autori täiendustega) 

Planeerimistsüklis toimub eesmärkide ja protsesside määratlemine, mis on vajalikud 

soovitud tulemuste saavutamiseks ning viiakse läbi eelanalüüsid. Teostustsükli raames 

rakendatakse protsessid ja tegevused töösse ning kontrollitsükli käigus analüüsitakse ja 

mõõdetakse protsesside tulemusi ja mõju. Kontrollifaasis kogutud info põhjal hinnatakse, 

kas püstitatud eesmärgid saavutati ning mittevastavuste korral selgitatakse välja põhjused. 

Korrigeerimistsüklis toimub kompleksne sisehindamine, parendustegevuste kavandamine 

ning protsesside optimeerimine. Iga parendusvajaduse väljaselgitamise järel algab kogu 

tsükkel uuesti. 

Analoogset skeemi, kuid detailsemalt kirjeldatuna, võib väljendada ka 5-etapilise protsessi 

arenduse mudelina (joonis 5).  

•IT lahenduste ja 
infrastruktuuri 
loomine 

•Personali väljaõpe 

•Teenuskeskuse 
käivitamine 
 

•Tulemuslikkuse 
analüüs 

•Protsessianalüüs 

•Teostatavuse 
analüüs 

•Protsessianalüüs 

•Tegevusplaan  

•Teenuskeskuse 
arendamine 

•Järjepidev 
parendustegevuste 
kavandamine 

KORRIGEERI PLANEERI 

TEOSTA KONTROLLI 
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Joonis 5. Teenuskeskuse juurutamise protsessi 5-etapiline lähenemine (allikas: Common 

cause... 2007: 45. Autori täiendustega)  

Antud skeemil on I ja II etapis tehtavad tegevused samad, mis joonisel 3 kirjeldatud 

planeerimistsükkel; III ja IV etapi tegevused toimuvad Demingi mudeli teostamise ja 

kontrolli tsüklis ning V etapp ühtib korrigeerimistsükliga. 

Eelhinnangu ja teostatavuse analüüsi ehk võtmetegurite hindamise etapis uuritakse 

teenuskeskuste loomisel personali, tehnoloogia ja protsesside olemasolu, arendusvajadusi 

ning soovitud tulemusi ja riske, pannakse paika alginformatsioon, viiakse läbi uuringud ja 

analüüsid (sh juriidiline analüüs, asukoha valik, alternatiivsed lahendused), valitakse 

koondatavad tegevused ning algatatakse projekt ning tutvustatakse seda kõikidele 

osapooltele. Enamus teenuskeskuseid alustavad esmalt üldiselt äriüksuste rutiinsete ja 

korduvate tegevusprotsesside ülevõtmisega ning seejärel töötatakse välja parim viis nende 

protsesside teostamiseks. Samas tuleb näiteks tingituna spetsiifilisest seadusandlusest ja 

regulatsioonidest läbi mõelda ka kohalikule tasandile jääva teenuse vajadus, et tagada kiire 

ja korrektne asjaajamine (Davis 2005: 9). Koondatavate tugitegevuste valikul tuleb 

analüüsida, milliste teenuste ühildamiseks on teenuskeskuse vorm kõige sobilikum - kas 

ainult tehingu-põhiste teenuste (rutiinsed tegevused, mida on lihtne standardiseerida, millel 

on vähe liideseid muude protsessidega ning mille automatiseerimise võimalus on üsna 

suur) või ka teadmus-põhiste teenuste koondamiseks (Raudla, Tammel 2015: 160). Lisaks 

koondatavate tegevuste valikule tuleb otsustada ka nende tegevuste mastaap ehk kas 

tegevused koondatakse osaliselt või täielikult (Aksin, Masini 2008: 241).  

I etapp 

Eelhinnang ja 
teostatavuse 

analüüs 

II etapp 

Disain 

III etapp 

Teostus ja 
testimine 

IV etapp 

Töösse 
rakendamine 

V etapp 

Optimeerimine 
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Disainifaasi käigus kirjeldatakse planeeritud protsessid detailselt, pannakse paika 

tulemusnäitajad, kirjeldatakse süsteemi- ja infonõuded, kirjeldatakse juhtimismudel, 

teenuslepingute olemus ja sisu ning pannakse paika personali ja muude ressursside 

ülekande plaan (Davis 2005: 12). Teostuse ja testimise faasis luuakse reaalne teenuskeskus 

koos vajaliku infrastruktuuri ja IT lahendustega, õpetatakse välja personal ning sõlmitakse 

teenuslepingus äriüksustega. Kõige märkimisväärsemaks teenuskeskuse alustuskuluks on 

infotehnoloogia kulud. Sobilik tarkvara peab võimaldama mitut keelt, valuutat ja riiklike 

regulatsioone. Erinevad infoallikad peavad aga saama konsolideeritud ja andmed 

konventeeritud ühtsesse formaati kesksüsteemis. Regionaalsete serverite kasutus vähendab 

samas kliendiserverite säilitamise kulu igas riigis eraldi. Nende süsteemide 

konsolideerimine teeb info kättesaadavaks momentaalselt terviklikult kujul nii globaalsel, 

regionaalsel kui ka kohalikul tasandil. Sel viisil saab ülesandeid täita on-line ehk igal ajal 

ja igal pool. Infotehnoloogia peab automatiseerima kogu äriprotsessi, näiteks peaks 

volitatud isikud saama teha tellimusi tarnijatelt, aktsepteerida ostuarve, edastada selle 

raamatupidamisele ja teostada makse. See eeldab tihedat kommunikatsiooni ja koostööd 

väliste partneritega (pank, klient, tarnija jne) igas regioonis (Davis 2005: 11). 

Pärast teostus- ja testimisfaasi liigutakse edasi teenuskeskuse töösse rakendamise etappi, 

kus koondatud tugitegevusi viiakse reaalselt teenuskeskustest ellu ning toimub harjumine 

ja kohanemine uue süsteemiga. Kõik eelnimetatud faasis ilmnevad probleemid ja 

kitsaskohad lahendatakse optimeerimisfaasis, kus toimub teenuskeskuse tulemuslikkuse 

analüüs, protsesside stabiliseerimine ning keskuse järjepidev parendamine ja arendamine 

(Common cause... 2007: 45-66; Keuper, Lueg 2013: 80) 

Teenuskeskused on laialt levinud nii era- kui ka avalikus sektoris ning olenemata 

koondatavatest tegevustest ja mastaabist, on erinevate uurimuste tulemusena jõutud  

teenuskeskuse edufaktorite määratlemisel samade põhiteguriteni (Burns, Yeaton 2008: 7-8, 

24-29; Cecil 2000: 66-68; Kroll 2007: 20-21; Miskon et al 2011: 5-6). Need on tegurid, 

mis vajavad suurt tähelepanu juba planeerimisfaasis, et sobivad ja vajalikud mehhanismid 

saaksid juurutamisprotsessi jaoks vajalikul tasemel planeeritud, arendatud ja välja töötatud. 

Edufaktor Mõju 

Head - Planeeritud tegevuste ettevalmistatuse tase ja kvaliteet; 

- Tegevuste elluviimine ettenähtud eelarve piirides; 

- Tegevus- ja ajakavas püsimine; 
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projektijuhtimisoskused - Selge ülesannete ja vastutajate jaotus 

Tippjuhtkonna toetus - Koostöö saavutamise kiirus teiste äriüksustega; 

- Vajalike finants- ja inimressursside tagamine; 

- Ühildumine strateegiliste eesmärkide ja plaanidega 

Efektiivne kommunikatsioon - Selge info jõudmine kõikide osapoolteni; 

- Usaldusliku õhkkonna loomine ; 

- Sujuv koostöö ja partnerlussuhte hoiaku tekitamine 

Etapiline süsteemi 

juurutamine 

- Probleemide kiirem ilmnemine; 

- Jooksev tegevuste korrigeerimise võimalus 

IT võimekus - Kiirem süsteemimuudatus integreeritud infosüsteemide abil; 

- Väiksema arvu erinevate infosüsteemide parem hallatavus 

ja arendatavus 

Tugev teenuskeskuse 

meeskond 

- Teenuse kvaliteedi tase 

- Siseklientide rahulolu teenuse osutamisega  

Tegevustulemuste mõõtmine - Järjepidev parendustegevus vastavalt tulemustele 

- Motivaator üha efektiivsemalt tegutsemiseks 

- Sisend teenuse maksumuse hinnapoliitika väljatöötamiseks 

Tabel 1. Teenuskeskuse loomise edufaktorid (allikas: Burns, Yeaton 2008: 7-8; Cecil 

2000: 66-68; Kroll 2007: 20-21; Miskon et al 2011: 5-6; autori täiendustega) 

Projektijuhtimine koosneb töövõtetest ja –vahenditest, mida kasutatakse ressursside 

organiseerimiseks ja haldamiseks, et projekt saaks etteantud mahus, kvaliteedil, ajal ja 

kulupiirangutel edukalt lõpule viidud. Teenuskeskuse loomine nõuab selgelt defineeritud 

eesmärke keskuse juurutamiseks ja tugevaks projektijuhtimiseks mitte ainult juhtkonna, 

vaid ka projektimeeskonna tasandil. Hoolikalt valitud projektimeeskond aitab kaasa 

planeerimisprotsessile ja täidab erinevate osapoolte vahelises suhtluses kontaktisiku ja 

vahendaja rolli. Projekti sujuvaks edenemiseks on äärmiselt oluline ka ajakava paikapanek, 

ülesannete jagamine ning vastutajate määramine (Burns, Yeaton 2008: 24-25). 

Teenuskeskuse loomise otsuse tutvustamine teistele äriüksustele peaks tulema kõrgema 

juhtkonna poolt. Ettevõtted, kes on proovinud teenuskeskuseid rakendada madalama 

juhtimistasandi toel, on saavutanud aeglasemat edu ning kogenud suuri raskusi äriüksuste 

koostööle saamisel. Samuti tagab juhtkonna toetus projekti läbiviimiseks vajalike finants- 

ja inimressursside kättesaadavuse (Burns, Yeaton 2008: 25). Teenuskeskuste alluvussuhted 

on erinevates ettevõtetes lahendatud erinevalt. Osa ettevõtteid leiab, et parimate tulemuste 

saavutamiseks peab teenuskeskus alluma otse tippjuhtkonnale (Cecil 2000: 66), teised on 
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aga veendunud, et alluvus peaks lähtuma funktsionaalsusest, kuid samal ajal antakse aru ka 

juhtivkomiteele või nõukogule (Miskon et al 2011: 6).  

The SunGard Insight Study uuring (Owens 2013: 258 vahendusel) tõi välja, et paljude 

ebaõnnestunud teenuskeskuste põhipõhjuseks oli õigete töövõtete ja tehnoloogia puudus 

koostööks ning suhtluseks (kehv aruandlus, vähene online portaalide kasutamine, töövoo 

meetodite vähesus jmt). Teenuskeskus kujutab endast spetsiifilist koostöö vormi. Seega on 

kommunikatsioon üks tähtsamaid aspekte edu saavutamisel. Koostöö on juba oma 

olemuselt suhteliselt keerukas ja väljakutset pakkuv protsess. Teenuskeskuste puhul on see 

aga veelgi keerukam, sest seotud saavad autonoomsed osapooled, kellel on sageli väga 

erinevad prioriteedid, väärtushinnangud ja tööeetika. Need aspektid mõjutavad oluliselt ka 

efektiivse kommunikatsiooni toimimist koostöö osapoolte vahel, võimaldades luua 

ühisarusaamasid, mis suurendavad tootlikkust ja teenuse kvaliteeti (de Vries 2014: 6). 

Kompleksne ja ülevaatlik kommunikatsiooniplaan tuleks välja töötada planeerimisprotsessi 

faasis ning seda tuleks kogu planeerimise ja juurutamisprotsessi ajal järgida ning vajadusel 

täiendada. Kommunikatsioon kõikide osapoolte vahel peaks algama juba infokogumise 

faasis ning demonstreerima koostöölaadi oluliste organisatsiooniliste muudatuste 

elluviimisel.  Avatud suhtlus planeerimis- ning juurutamisprotsessi ajal toob selgemini 

välja, kuidas erinevad osapooled muudatustest mõjutatud on (Burns, Yeaton 2008: 27-28; 

Cecil 2000: 66; de Vries 2014: 8). Üheks teenuskeskuse loomise negatiivseks küljeks 

peetakse vahetu suhtluse kadumist inimeste vahel (Implementing... 2000: 6). Seetõttu on 

hea kommunikatsioon kriitilise tähtsusega eriti nende äriüksuste vahel, kes muutuvad 

teenuskeskuse klientideks ning äriüksuste vahelised head suhted tuleks üles ehitada juba 

enne teenuste koondamist. 

Uue süsteemi rakendamiseks on kolm lähenemisviisi: otsene üleminek, paralleelne 

üleminek ning etapiline üleminek. Suurem osa ettevõtetest eelistab etapilist teenuskeskuse 

rakendamist, sest järk-järguline protsess on paremini juhitav ning vähem riskantne kui 

järsk üleminek, millega viiakse kõik süsteemid ühekorraga uuele süsteemile üle (Burns, 

Yeaton 2008: 28; Kroll 2007: 21). Tugev IT võimekus ja selle põhjalik planeerimine on 

üks olulisemaid mõjutegureid teenuskeskuse töösse rakendamisel. Ettevõtted, kes 

saavutasid paremaid tulemusi teenuskeskuste rakendamisest, seadsid suurima rõhuasetuse 

protsesside rekonstrueerimisele, muutes samal ajal ka organisatsiooni ja tehnoloogiat, et 

rekonstrueerimist toetada. Selle asemel, et paigaldada täiesti uut tehnoloogiat, liikusid 
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enamus organisatsioone mitmelt erinevalt süsteemilt üle vaid paarile süsteemile. Samas ei 

ole mitme süsteemikasutamine suureks takistuseks, sest tänapäeval on võimalik ka 

vahetarkvarade kasutamine, mille abil saab erinevaid infosüsteeme ühendada (Kroll 2007: 

21; Miskon et al 2011: 5-6; de Vries, 2014). 

Tugeva meeskonna loomine on samuti üks teenuskeskuse alustalasid ning selle 

töötajaskonna loomine on olulise mõjuga kogu ettevõttegrupile. Töötajate valimisel tuleb 

otsustada, kas tuua keskusesse üle olemasolevad töötajad või valida ettevõttevälised uued 

töötajad. Uue meeskonnaga alustades on ettevõtetel võimalus palgata töötajad nende 

tugevuste põhjal ning õpetada neile spetsiaalseid oskus, mida teenuskeskuse töös vaja on 

ning kuna need töötajad otsustavad teenuskeskusega liituda ise, on nad suure tõenäosusega 

ka kõrgelt motiveeritud. Ettevõtted, kes moodustavad teenuskeskuse töötajaskonna 

olemasolevatest töötajatest, võivad kogeda rohkem raskusi, sest paljud uuenenud 

töökirjeldused ei ühildu töötajate seniste oskustega ja nende ümberõpetamine võib olla 

keeruline. Samuti võivad mõned töötajad teenuskeskust näha ka kui „vaenlast“ ning 

muudatustele vastu seista, mistõttu on ka motivatsioon töötamiseks tunduvalt väiksem. 

Paljud ettevõtted valivad aga kesktee ning moodustavad teenuskeskuse töötajaskonna nii 

olemasolevatest kui ka uutest töötajatest. Tähtis on seejuures jälgida, et töötajate valikul on 

ühtaegu tähtsad nii tehnilised oskused kui ka isikuomadused, sest keskuse töötajad peavad 

suutma klientidega väga hästi suhestuda (Cecil 2000: 67; Kroll 2007: 21). 

Kulude kokkuhoid ja tulemuslikkuse tõstmine on üks esmaseid eesmärke teenuskeskuste 

loomisel, seega on äärmiselt vajalik välja töötada ka tulemusnäitajate mõõtmise süsteem. 

Ettevõtted, kes on lihtsalt konsolideerinud oma tugifunktsioonid ning rohkemat ei taotle, 

on saavutavad küll kulude kokkuhoiu ja parandanud efektiivsust, kuid mõne aasta pärast ei 

kogenud nad enam mingit kasvu või lisasaavutust. Tegevustulemuste mõõtmine annab ka 

olulise sisendi teenuse hinnapoliitika väljatöötamiseks ning suurendab äriüksuste stiimulit 

parandada oma antava sisendi kvaliteeti (Cecil 2000: 67).  

Teenuskeskuse efektiivseks töös hoidmiseks on oluline jälgida, et järgmised aspektid 

oleksid planeeritud ja põhjalikult välja töötatud: 

 Teenuskeskuse ülesehitus, mis seoks omavahel kasutajate rahulolu ja kulud – 

teenuse pakkuja peab olema võimeline pakkuma kokkulepitud kvaliteedis 

teenust kindla hinnaga; 
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 Teenuslepingud (Service Level Agreement) – leping peab kajastama teenuse 

pakkuja ja teenuse kasutajate kokkuleppeid ja nõudmisi üksteisele. 

 Hindamismõõdikud – hindamine peaks sisaldama nii teenuse otseseid kulusid 

kui ka kvaliteeti. Kuna kõiki toiminguid ei saa koguseliselt mõõta, tuleb välja 

töötada ka kvalitatiivsed mõõtmed. Aja jooksul tuleks hindamismõõdikud 

regulaarselt üle vaadata ja vajadusel uuendada. 

 Välised eemärgid ja lähtekohad – teadmine, milline on saavutatud tase 

võrreldes teiste ettevõtete tulemustega, on väga tähtis ning võimaldab näha, kus 

saab teha täiendusi ja parendusi. Seejuures on aga vajalik mõista ka erinevuste  

põhjuseid ja mitte pimesi proovida parimaid ettevõtteid jäljendada. 

 Kriisilahenduse raamistik – peab olema välja töötatud usaldusväärne 

kontrollmehhanism võimalike probleemide esiletulemiseks ja nende 

lahendamiseks. Ideaalis peaks nii teenuse pakkuja kui ka kasutaja 

võimuorganid  seda protsessi jälgima. 

 Optimeeritud ühised äriprotsessid – efektiivsete teenuskeskuste üks alustalasid 

on organisatsiooniüleselt hästi toimivad ärireeglid, standardiseeritud IT 

süsteemid ning ühtlustatud töökorraldus tugitegevuste osas (Burns,Yeaton 

2008: 10). 

 

Käesolevas peatükis käsitletud infole toetudes võib kokkuvõtvalt öelda, et edukas 

teenuskeskuse loomine nõuab eelkõige väga põhjalikku ja läbimõeldud planeerimist, selget 

eesmärki ning koostööd kõikide seotud osapoolte vahel. Samuti tuleb alati silmas pidada, 

et lisaks  teenuskeskuse loomisele peab ettevõte suutma seda ka efektiivselt igapäevases 

äritegevuses rakendada ja jätkusuutlikuna töös hoida 
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2. ENICS AG RAAMATUPIDAMISE TEENUSKESKUSE 

LOOMINE  
 

2.1 Uurimistöö metoodika 
 

Teenuskeskuste loomine on väga aktuaalne teema nii avalikus sektoris kui ka äriettevõtetes 

(eriti rahvusvaheliste kontsernide puhul). Eestis on antud teema leidnud käsitlemist pigem 

avaliku sektori valdkonnas (Kudimova 2015; Koitmaa 2010; Raudla, Tammel 2015), 

Käesolev magistritöö on üles ehitatud teenuskeskuse loomisele erasektoris ning on  oma 

olemuselt kvantitatiivse iseloomuga avastuslik uurimus. Töö koostamisel on lähtutud 

probleemist, et analüüsitaval ettevõttegrupil on vajadus leida võimalusi, kuidas oma 

tulemuslikkust strateegiliselt parandada ning seda püütakse saavutada teenuskeskuse 

loomise abil. Uurimuse läbiviimiseks on kasutatud deduktiivset lähenemist ehk 

teenuskeskuste loomise valdkonda on uuritud esmalt teoreetiliselt (tuginedes 

teemakohastele teadusartiklitele ja raamatutele) ning seejärel on läbi viidud konkreetse 

asutuse kontekstist lähtuv juhtumianalüüs Enics AG kontserni näitel, kus on loodud 

regionaalsed raamatupidamise teenuskeskused Hiinas ja Eestis. 

Teenuskeskuse mõiste käsitlus analüüsitavas ettevõttes ühtib teoreetilises osas kirjeldatuga, 

mistõttu on juhtumianalüüsiks valitud organisatsioon uurimuse läbiviimiseks sobiv ning 

magistritöö eesmärgi täitmist toetav. Enics AG on teenuskeskuse mõiste käsitluse 

fikseerinud ka oma ametlikus sisedokumendis (Enics AG finance shared service center 

manual) viidates  Schulman et al (1999) tööle, mille kohaselt on teenuskeskuse 

kontseptsioon organisatsiooniüleste sarnaste tegevuste täitmiseks kasutatavate ressursside 

koondamine, eesmärgiga teenindada mitut sisepartnerit madalamate kulude ning kõrgema 

teenustaseme juures ning seeläbi tõsta välisklientide rahulolu ning suurendada ettevõtte 

väärtust (Finance shared... 2016: 2).  

Juhtumianalüüsi eesmärk on avada üldist teenuskeskuste olemuse ja loomise temaatikat 

Enics AG kui teenuskeskuse ärimudeli rakendaja tegevuste ja tulemuste läbi. Analüüsitavat 

juhtumit võib seejuures liigitada nii lihtsaks, sest uurimus põhineb ühel  institutsioonil, kui 

ka keeruliseks, sest antud  institutsioonil on mitu allasutust, mis on uurimusse kaasatud 
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ning mille koondamist teenuskeskusesse tuleb teatud juhtudel vaadelda kui eraldi 

juhtumeid.  

Analüüsi algandmestik on kogutud tekstide (ettevõttesiseste juhendite, eeskirjade jm 

dokumentide) ja uurimuslike infokogumisintervjuude kaudu. Kuna käsitletav 

teemavaldkond on suhteliselt väheuuritud ja uurijal on vastuste suunda raske ette näha, 

sobis intervjuu käesoleva uurimuse läbiviimiseks muudest andmekogumismeetoditest 

enim. Uurimuse tarbeks viidi läbi kaks suulist intervjuud (esmane ja järelintervjuu) Enics 

Eesti AS äricontroller Maret Beljaeva´ga, kes vastutab Enics AG Euroopa allüksusi 

koondava raamatupidamise teenuskeskuse eest, ning e-intervjuu Enics Electronics 

(Beijing) Ltd. äricontroller Victor Wang´ga, kelle vastutusalas on Hiinas asuvate allüksusi 

koondav raamatupidamise teenuskeskus. Mõlemad  intervjueeritavad on käesoleva 

uurimuse raames eksperdi positsioonis, jagades uuritava juhtumi kohta faktilisi teadmisi, 

mitte isiklikke seisukohti ja arvamusi. Andmete analüüs toimub juhtumisiseselt, uurides 

Enics AG raamatupidamise teenuskeskuste loomise protsessi süvitsi võrrelduna 

teoreetiliste käsitlustega ning võrreldes analüüsitava ettevõtte tegevuste tulemuste 

sarnasusi ja erinevusi teoreetilises käsitluses toodud juhtumitega. 

Intervjuu  küsimused on koostatud avatud suunavate küsimustena, et võimaldada 

põhjalikke  vastuseid ning ka muu olulise info ilmnemist, mis intervjueeritavate vastustest 

avalduda võib. Intervjuu küsimused tuginevad teoorias käsitletud teemadele ning jaotuvad 

kolmeks alateemaks: 1) teenuskeskuse üldine olemus; 2) teenuskeskuse juurutamise ja 

rakendamise protsess; 3) teenuskeskuse mõju ning edasised plaanid (lisa 1). Vastused on 

fikseeritud suuliste intervjuude puhul autori käsikirjaliste ülestähendustena ning e-intervjuu 

vastused elektroonilise MS Word failina, milles intervjueeritav märkis oma vastused iga 

küsimuse juurde ning edastas faili uurijale e-kirja teel. 

Intervjuude vastuste põhjal on koostatud kirjeldav ülevaade ja analüüs Enics AG 

raamatupidamise teenuskeskuste loomise protsessist ja sellega kaasnenud mitterahalistest 

muudatustest organisatsioonis võrrelduna teoreetilises osas käsitletud seisukohtadega. 

Eraldi alateemana on analüüsitud ka töökorralduse, töötajate kvalifikatsiooninõuete ja 

tehniliste ressursside (IT, kommunikatsioon jmt) ümberkorralduste lahendusi ja nende 

sobivust, lähtudes teenuskeskuse tööprotsesside sujuvusest ja ettevõttepoolsest 

üldhinnangust teenuskeskuste hetkeolukorrale. 
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Arvandmetel põhinev analüüs on läbi viidud ainult Enics AG Euroopa raamatupidamise 

teenuskeskuse baasil, sest tulenevalt erinevatest kontserni reeglitest, oli Hiina 

teenuskeskuse kohta täpsemate andmete saamine takistatud ning puudulike andmete 

kasutamine analüüsis  moonutaks uurimuse tulemusi.  

Arvanalüüsi eesmärk on välja tuua teenuskeskuse loomise rahaline mõju Enics AG kulude 

mahule. Selleks koguti infot ettevõtte finantsosakondade koosseisu ja selle muutuste ning 

osakonnaga seotud kulude kohta. Finantsosakonna koosseisuandmed tuginevad kontserni 

üksuste organisatsiooni struktuurijoonistele perioodil 2011.-2016.a. ning täiendavale 

teenuskeskuse töökorralduslikule kirjeldusele Beljaeva intervjuu vastuste alusel.  

Finantsosakonna kuluandmete allikaks on ettevõtte raamatupidamisandmed, mis tulenevalt 

Enics AG ärisaladuse nõudest andmete väljastamisel kolmandatele osapooltele (antud 

juhul käesoleva uurimuse läbiviijale), on uurijale edastatud eelnevalt Beljaeva poolt 

koondatud ja üldistatud kujul. Andmete peamine üldistamine seisnes töötasude osas, mille 

kohta on uurijal seetõttu kasutada andmed iga kontserni allüksuse keskmise töötasu kohta 

finantsosakonnas ümardatuna täisarvuks kümnendiktäpsusega. Nimetatud keskmised 

sisaldavad ainult nende ametitasandite tasusid, mis teenuskeskuse loomisest mõjutatud on 

(s.t et pearaamatupidajate, controllerite jmt kulusid ei arvestatud). Valuutas arvestatavad 

kulud (SEK, CHF) on samuti eelnevalt Beljaeva poolt ümber arvestatud ning uurijale 

edastatud EUR-des. Kuna kulude analüüsi eesmärk antud uurimuses on välja tuua 

teenuskeskuste loomise mõju ettevõtte kulubaasile üldiselt (mitte detailselt), ei moonuta 

keskmistel põhinevad algandmed uurimuse tulemusi. Analüüsi käigus vaadeldakse kulusid 

võrrelduna enne ja pärast teenuskeskuse loomist ning  nii kontserniüleselt kui ka allüksuste 

lõikes.  

2.2 Raamatupidamise teenuskeskuse loomine Enics AG kontsernis 
 

2.2.1 Lühiülevaade Enics AG tegevusest 

Enics AG on asutatud 2004.aastal, kuid selle juured said aluse juba 1960.ndatel. Enics AG 

kontsern on maailma üks juhtivamaid tööstus- ja meditsiinielektroonikat tootvaid 

ettevõtteid, kes pakub kogu toote elutsüklit katvaid teenuseid, sh tootearendus, 

inseneriteenus, tarneahela juhtimine ning müügijärgne teenindus. Ettevõtte toodangut 

kasutatakse energia-, transpordi-, ehitus-, automaatika- ning meditsiiniseadmete 
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valmistamisel. Enics AG klientideks on suurettevõtted üle kogu maailma, näiteks KONE, 

Bombardier, Atlas Corporation, Schneider, Axis Communication ja ABB. 

Kvaliteet on ettevõttes samaväärselt tähtis nii teenuste osutamisel kui juhtimissüsteemis. 

Seda tõendavad nii mitmed Enics AG erinevatele tootmisüksustele omistatud 

kvaliteedisertifikaadid (tabel 2). 

 Kvaliteedijuhtimis-

süsteemid 

Keskkonna, tervise 

ja ohutuse ning 

sotsiaalse vastutuse 

juhtimissüsteemid 

Infoturbe 

juhtimissüsteemid 

Tehnoloogia 

juhtimissüsteemid 

Üldvaldkond ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 27001 ISO/IEC 17025  

 AQAP 2120 OHSAS 18001   

 ANSI/ESD S20.20 SA 8000   

Transport IRIS 

ISO/TS 16949 

   

Meditsiin ISO 13485    

 ISO/TS 16949    

Tabel 2. Enics AG juhtimissüsteemisertifikaadid (allikas: www.enics.com, autori 

kohandustega) 

Ettevõtte juhtimissüsteem ning uuendusmeelsus on saanud ka riiklikul tasemel tunnustuse 

osaliseks, kui 2010. aastal pälvis kontserni tootmisüksus Enics Eesti AS Eesti 

Kvaliteediühingult juhtimiskvaliteedi aastaauhinna suurettevõtete kategoorias. 2014. aastal 

tunnustas Eesti Haridus- ja Teadusministeerium Enics Eesti AS-i aasta 

koolitussõbralikuma ettevõtte tiitliga ning Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhtimisel 

seitsmendat korda koostatud Eesti jätkusuutliku ettevõtluse indeksi tulemuste põhjal pälvis 

Enics Eesti AS 2014.a pronks taseme (Äripäev, 2015). Ettevõttele on omistatud ka 

koostööpartneri auhinnad KONE kontserni poolt Enics AG grupile tervikuna (Values 

Award for Contribution to Cooperation and Commitment) ning ABB poolt Enics 

Electronics (Beijing) Inc´le (Business Partnership Award 2015) (www.enics.com). 

Enics AG kontsernis töötab ca 3200 töötajat ning ettevõtte netokäive on olnud valdavalt 

kasvutrendis, saavutades 2015.aastal 500 miljoni euro piiri (joonis 6). 
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Joonis 6. Enics AG kontserni netokäive aastatel 2004-2015 (allikas: www.enics.com) 

Enics AG kontserni kuulub 6 tootmistehast Euroopas ning 2 tootmistehast Hiinas. Lisaks 

on ettevõttel kolm peakontorit (joonis 7).  

 

Joonis 7. Enics AG kontserni äriüksuste asukohad (allikas: www.enics.com) 

Enics AG erinevad äriüksused teevad omavahel pidevat koostööd ning parimate tulemuste 

saavutamiseks ja klientide vajadustele vastamiseks on pakutavad sisutegevused ja teenused 

äriüksuste vahel jagatud viisil, mis tagab efektiivse tegutsemine ja teenuste kõrge 

kvaliteeditaseme (joonis 8).  
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Joonis 8. Enics AG teenuste jagunemine äriüksuste vahel (allikas: www.enics.com) 

Leidmaks veelgi lisavõimalusi kontserni kasumlikkuse suurendamiseks, kulude 

vähendamiseks ning efektiivsemaks tegutsemiseks, otsustati teha ümberkorraldusi ka 

kontsernisiseste tugitegevuste elluviimisel. Muudatustega alustati 2012.a sügisel, kui loodi 

Enics AG regionaalsed raamatupidamise teenuskeskused Eestis (Euroopa tootmisüksuste 

raamatupidamise koondamiseks) ja Hiinas (Aasia tootmisüksuste raamatupidamise 

koondamiseks).  

Eelnimetatud kahe raamatupidamise teenuskeskuse loomine toimus seejuures üsna 

erinevalt -  kui Hiina teenuskeskuse loomine oli ette planeeritud ja teadlikult kavandatud, 

siis Elvas asuv teenuskeskus  kujunes välja pigem jooksvalt töö käigus (vt ka lisa 2). 

Järgnevates alateemades on kirjeldatud Enics AG mõlema teenuskeskuse loomise 

eesmärke, juurutamisprotsesse, tulemusi ja edasisi plaane paralleelselt, mis annab ülevaate, 

kuivõrd erinevalt võib ka ühe ettevõttegrupi siseselt tehtavate ümberkorralduste 

elluviimine toimuda ning kuivõrd erinevad või sarnased on selle käigus saavutatavad 

tulemused.  

2.2.2 Enics AG raamatupidamise teenuskeskuse loomise eesmärk ja juurutamise 

protsess 

Nagu teoreetilises osas käsitletud, on üldjuhul teenuskeskuste loomise esmaseks põhjuseks 

kulude kokkuhoid (Marshall 2014: 39). Antud trendi kinnitab ka Enics AG 

raamatupidamise teenuskeskuste loomine, kus kontserni Euroopa allüksuste tugiteenuste 

koondamisel oli peamine motivaator ümberkorraldusteks vajadus kulude kiireks 
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kokkuhoiuks, kuid teenuskeskuse loomine oli seejuures otseselt ette planeerimata samm. 

Tegevuste koondamine tuli otsese käsuna kontserni juhtkonnalt, kuid kindlat vormi selleks 

ette ei nähtud. Esmalt alustati ühe Soomes asuva tootmisüksuse raamatupidamistoimingute 

sooritamisega kaugtööna Elvast ning teenuskeskuse vorm kujunes välja hiljem, kui Hiinas 

rakendati töösse kontserni teine teenuskeskus, mis andis häid tulemusi. Teenuskeskuse 

teadlikul edasiarendamisel sai kulude kokkuhoiu kõrval motivaatoriks ka teadmiste 

jagamise sünergia, mis osutus oodatust vajalikumaks ja tõhusamaks, ning tööprotsesside 

ühtlustumine ja andmete kvaliteedi märgatav suurenemine. 

Enics AG Hiina allüksuste teenuskeskuse loomisel oli kaks peamist motivaatorit: 1) kulude 

kokkuhoid; 2) juhtimise lihtsustamine ja parendamine. Enne kulukeskuse sisseseadmist oli 

Hiina äriüksuste finantsosakondades mitu ametipositsiooni nagu näiteks müügiarvete 

raamatupidaja, ostuarvete raamatupidaja, pearaamatu haldaja ja rahaliste vahendite haldaja. 

Kuna mõlema Hiina tootmisüksuse ärimudel oli ühesugune, leiti, et samade ressursside 

dubleerimine kahes tehases on ressursside raiskamine ning seda on võimalik muuta, 

sooritades töö ühest keskusest.  Kuna teenuskeskus rakendab mõlemas äriüksuses protsesse 

ja süsteeme ühtmoodi ja samadel alustel, on seeläbi finantsosakonna tööd ja tulemust ka 

parem hallata ning reguleerida. Lisaks aitas olemasolevate töötajate, teadmiste ja 

ressursside rakendamine kaasa uue äriüksusena loodava Suzhou tehase kiiremale 

ülesehitusele, sest puudus vajadus kogu meeskonna ja meetodite uuesti väljatöötamiseks. 

Samuti aitas teenuskeskus luua ja tugevdada ühtsustunnet äriüksuste vahel ja kontsernis 

tervikuna.  

Eeltoodust ilmneb selgelt, et mõlemad Enics AG teenuskeskused tegutsevad mitte lihtsalt 

administratiivkulude summaarse vähendamise eesmärgil, vaid kulusid vähendatakse 

tööprotsesside efektiivsema ja kvaliteetsema elluviimise läbi. See kinnitab, et Enics AG 

lähtub teenuskeskuse rakendamisel kindlast ärimudelist ja selle põhimõtetest teadlikult ja 

eesmärgistatult, mille olulisust rõhutati ka uurimuse teoreetilises osas Bangemann (2005: 

1-2),  Kroll (2007: 19), Krempel (1998, Aksin, Masini 2008: 240 vahendusel) ja Abernathy 

(2012: 2) käsitlustes. Lähtudes Marshall (2014: 39) teenuskeskuste arendusprotsessi 

kolme-faasilist jaotust, võib Enics AG mõlemad raamatupidamise teenuskeskused 

paigutada arenduse II faasi (teenuse taseme kõrge kvaliteedi saavutamine).  

Otsest projektimeeskonda kummaski Enics AG teenuskeskuses uue süsteemi juurutamiseks 

ei moodustatud. Teenuskeskuse loomise idee algataja Hiina keskuse puhul oli Enics 
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Electronics (Beijing) Ltd. äricontroller Victor Wang, kes jõudis antud ideeni ühe koolituse 

raames, kus erinevad suurettevõtted jagasid oma kogemusi tugitegevuste tsentraliseerimise 

ja teenuskeskuse loomise alal. Ajendatuna võimalusest uuendada ja parendada Enics 

kontserni Hiina tootmisüksuste tulemuslikkust, viis Wang läbi analüüsid Enics AG 

tugitegevuste ja kulude osas ning leidis, et teenuskeskuse rakendamine annaks edukal 

elluviimisel ka nende puhul häid tulemusi. Wang asus ise juhtkonna nõusolekul ka projekti 

eestvedajaks, sest Beijing finantsosakond juba oli tema juhtimise ja koordineerimise all 

ning samuti oli finantsosakonna ja meeskonna moodustamine loodavasse Suzhou 

üksusesse juba eelnevalt määratud tema ülesandeks ja vastutusalaks.  

Enics AG Euroopa üksuste teenuskeskuse loomisel samuti spetsiaalset projektimeeskonda 

ei moodustatud, sest teenuskeskust ei algatatud omaette projektina, vaid taoline 

tugitegevuste sooritamise vorm kujunes välja töö käigus. Esmalt alustati lihtsalt ühe Soome 

tehase raamatupidamise kaugtööna sooritamist Elvast ja selle eestvedajaks ja vastutajaks 

määrati kontserni tippjuhtkonna poolt Elva tehase äricontroller Maret Beljaeva. Samuti ei 

tehtud eraldi eeltutvust teenuskeskuse idee kohta teistele osapooltele (teised äriüksused, 

töötajad jne). Pigem oli tegu otsuse teatamisega, et nüüd hakatakse tööd teistmoodi 

tegema. Äriüksustes kohapeal töötajatele otsusest teavitamise ülesanne jäi iga äriüksuse 

tegevjuhi korraldada.  

Eelkirjeldatud olukord läheb seega Enics AG Euroopa teenuskeskuse puhul vastuollu 

teoorias käsitletud arvamustega, kus rõhutati projektipõhise lähenemise ning muudatuste 

tutvustamise tähtsust ja vajalikkust teenuskeskuse loomise eel ning kogu protsessi vältel 

(Burns, Yeaton 2008: 7-8, 24-29; Cecil 2000: 66-68; Kroll 2007: 20-21; Miskon et al 

2011: 5-6). Antud puudus mõjutas ka Elvas teenuskeskuse sujuvat juurutamist, sest 

inimeste emotsionaalne vastuseis oli  kohati väga tuntav, kuid samas ka tootmisüksuste 

lõikes väga erinev. Näiteks Šveitsi üksus oli väga uuendusmeelne ja tuli 

ümberkorraldustega kergelt kaasa, Rootsi üksus oli seevastu kogu uuele süsteemile väga 

vastu, Slovakkia üksusest ei tulnud aga mingit vastukaja (ei positiivset ega negatiivset). 

Kõik esilekerkinud probleemid küll ületati edasiste selgitustööde läbi ning kontserni 

tippjuhtkonna kindla otsuse tulemusena, kuid neid probleeme oleks saanud ennetada. 

Emotsionaalne vastuseis kerkib aeg-ajalt endiselt esile teenuskeskuse igapäevatöös. 

Näiteks, kuigi kontsernis on juba ettevõtte loomise algusest ametlikuks suhtluskeeleks 

kehtestatud inglise keel, nõuavad mõned tootmisüksused teenuskeskuse töötajatelt 
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suhtlemist äriüksuse asukoha suhtluskeeles. Samuti väljendatakse trotsi teenuskeskuse 

vastu, püüdes nõuda keskuse töötajatelt teenuseid, mis on kokku lepitud kui üksusesse 

kohapeale jäävad tegevused (teatud aruanded, kokkuvõtted jmt). 

Suurendamaks äriüksuste vahelist koostööd ja ühist arusaama raamatupidamise 

teenuskeskuse olemusest ja eesmärkidest, kinnitati 2016.a alguses teenuskeskuse 

põhimõtted ka kontserniüleses juhenddokumendis, kus on keskuse eesmärgiks sätestatud 

Enics AG äriüksuste kõrgkvaliteediline ning õigeaegne teenindamine kuluefektiivsel viisil, 

mis saavutatakse valitud tegevuste tsentraliseerimise ja kõrgemal tasemel automatiseeritud 

protsesside ja töövõtete abil. Juhend rõhutab, et teenuskeskuse rakendamine parandab nii 

kulude konkurentsivõimet kui ka äriüksuste tootmisvõimekust, võimaldades juhtidel 

keskenduda kriitilistele äriküsimustele ja strateegiliste eesmärkide saavutamisele (Finance 

shared... 2016; 4). Lisaks juhenddokumendi kehtestamisele, toimuvad teenuskeskuste 

efektiivseks toimimiseks regulaarsed äricontrollerite kohtumised, kus arutatakse 

muuhulgas teenuskeskustega seotud probleeme, kitsaskohti ning saavutusi nii üksuste 

tasandil kui kontserniüleselt. Antud kohtumised on väga olulised, et tagada ühine strateegia 

ja eesmärgid ning efektiivsed probleemilahendused. 

Samas on aga eelnimetatud juhenddokument ainus kirjalikult fikseeritud dokument, mis 

hetkel Enics AG Euroopa äriüksuste ja teenuskeskuse vahelisi suhteid reguleerib. 

Ametlikke siseteenuse osutamise kliendilepingud, kus on määratletud osutatavad teenused, 

hinnapoliitika jm tingimused, Euroopa äriüksustega sõlmitud ei ole. Kuni 

juhenddokumendi kehtestamiseni toimis teenuskeskus äriüksuste juhtide vahel tehtud 

suuliste kokkulepete alusel. Antud süsteem on toiminud küll hästi, sest see on võimaldanud 

suuremat paindlikkust kokkulepete muutmise osas juurutusprotsessi vältel, kuid riskide 

hajutamise seisukohalt on teenuslepingute sõlmimine hädavajalik. Antud mõtet rõhutati ka 

Burns,Yeaton (2008: 10) käsitluses ning ka Davis (2005: 9-13) ja Strikwerda (2006: 9) 

kirjeldavad teenuslepinguid kui vajalikku etappi teenuskeskuste loomisel. Hiina üksusi 

koondavas teenuskeskuses on äriüksuste vahel sõlmitud ametlikud ja väga detailsed 

teenuslepingud juba keskuse töösserakendamise algusest ning lepingud sätestavad, 

milliseid teenuseid osutatakse, kuidas toimub arvete esitamine, mida mõistetakse teenuse 

kvaliteedi definitsiooni all, kuidas seda kvaliteeti hinnatakse jmt. Nimetatud lepingu alusel 

esitab teenuskeskus äriüksustele arved  ning samal ajal oodatakse üksustelt ka tagasisidet 

osutatud teenuste kvaliteeti kohta, et tagada pidev parendusprotsess.  
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Teenuskeskuse asukoha valikul Hiina üksuste puhul eraldi analüüsi ja arutelu ei tehtud, 

sest juba algselt oli selge, et tootmisüksusest väljapoole ei ole mõttekas finantsosakonda 

viia, sest vahetu osalemine äriüksuste igapäevategevustes annab parema ülevaate 

olukorrast ning kiirendab protsesse ja suhtlust erinevate osapoolte vahel. Teenuskeskuse 

loomise hetkel ei  ei olnud ka Suzhou  tootmistehas veel täismahus töösse rakendatud, kuid 

kuna Beijing üksuses oli meeskond ja vajalikud vahendid juba olemas, koondatigi ressursid 

Beijing tootmisüksusesse.  

Ka Euroopa üksuste teenuskeskuse puhul oli kindel otsus, et keskus peab asuma 

tootmisüksuse juures. Pikem arutelu siiski toimus, sest kontserni low-cost  asukohta silmas 

pidades, sobis teenuskeskuse avamiseks nii Eesti kui Slovakkia tootmisüksus. Kuna Soome 

üksuse raamatupidamist juba sooritati kaugtööna Elvast, mistõttu oli kompetents ja 

oskused  seal juba olemas, ning Elva finantsosakond oli ka ise aktiivne ja huvitatud 

teenuskeskuse koondamisest just Eestisse, langetatigi otsus Enics Eesti AS kasuks.  

Enne teenuskeskuse rakendamist viidi Beijing äriüksuse poolt läbi põhjalik eelanalüüs nii 

erinevate kulumõjude kui ka olemasolevate ja puuduvate ressursside osas. Samuti viidi läbi 

teenuskeskuse ja juhtimisarvestuse valdkonna täiendkoolitused finantsosakonna töötajatele 

ning üksuste juhtidele. Teenuskeskuse planeerimise ja struktuuri disainimise faas oli üsna 

lühike ning selleks kulus umbes kaks kuud. Planeerimisfaasis keskenduti kulu- ja 

ressursianalüüsidele ning disainifaasis töötati välja teenuslepingud, lepiti kokku juhtimis- 

ja vastutusvaldkonnad ning kehtestati dokumentide ja info liikumise protsess. 

Teenuskeskus rakendati edukalt töösse ning planeeritud ajakavas hilinemisi ja probleeme 

ei tekkinud. Samuti ei tekkinud äriüksuste poolt vastuseisu, sest Suhzou üksus oli äsja 

loodud tehas ning teenuskeksus ehitati sellesse sisse juba algstaadiumis, mistõttu oli vajalik 

turunduslik hoiak, mille olulist rõhutati ka Walker et al (2012: 16) käsitluses, juba 

organisatsioonikultuuri loomulik osa. Teistele äriüksustele teenuskeskuse ideed tutvustades 

keskenduti teenuskeskuse rakendamisest saadavatele kasudele. Juurutusprotsessi 

tähtsaimate aspektidena peeti Enics AG Hiina teenuskeskuses silmas, et nii inimesed, 

tehnoloogia (töövahendid) kui protsessid (ühised metoodikad  ja põhimõtted), oleksid 

ühtviisi tähtsustatud ja arendatud, et teenuskeskus edukalt ja efektiivselt toimiks.  

Enics AG Euroopa üksuste koondamisel enne teenuskeskuse juurutamist teiste ettevõtete 

kogemusi ja saavutusi teenuskeskuste loomisel ei uuritud, kuna teenuskeskus sai alguse 

tippjuhtkonna otsesest käsust leida kulude kokkuhoiu võimalus ning teenuskeskuse vorm ja 
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idee kujunesid välja jooksvalt lahenduste otsimise käigus. Tehti vaid kiiretel arvutustel 

põhinevad analüüsid (peamiselt tööjõukulude osas), millest selgus, et tsentraliseerimise 

tulemusena on võimalik saavutada oluline kulude kokkuhoid, mille järele oli tol ajahetkel 

kriitiline vajadus. Täpsemaid teostatavuse või riskianalüüse ei tehtud aga ka hiljem, kui 

alustati teiste äriüksuste koondamist juba teadlikult teenuskeskuse vormis. Ettevõte leidis, 

et analüüside järele puudub otsene vajadus, sest kogemused ja peamised probleemkohad 

olid juba Soome üksuse ületoomise näitel olemas ning nendega arvestati järgmiste üksuste 

ümberkorraldusi tehes. Näiteks ilmnesid kaugtööd alustades ebakõlad arvestusinfo 

kvaliteedis (üksused arvestasid kulusid erineva detailsuse ja täpsega) ja erinevad 

infosüsteemide puudused. Samuti tuli leida lahendus äriüksuste vahelise 

kommunikatsiooni parandamiseks ning suurendada üksuste juhtkondade vahelist koostööd.  

Lisaks eeltoodule toimus ka teenuskeskusele üleminek Enics AG mõlema keskuse puhul 

erinevalt. Hiina keskuse puhul toimus järsk üleminek, millega viidi kõik süsteemid 

ühekorraga üle. Samas oli see ka loomulik samm, sest kuna  Hiinas oli Suzhou tehas 

teenuskeskuse käivitamisel alles loomisel, puudus vajadus järk-järgulise protsesside 

juurutamise järele ning  teenuskeskus ehitati uude äriüksusesse juba eos sisse. Euroopa 

äriüksuste puhul oli aga tegemist juba tegutsevate ettevõtetega, mistõttu oli ka 

üleminekuprotsess keerulisem ja aeganõudvam.  

Tegevuste koondamine Elva teenuskeskusesse toimus sarnaselt teoreetilises käsitluses 

välja toodud eelistatud lähenemisviisile ehk järk-järgulise ületoomisega (Burns, Yeaton 

2008: 7-8; Cecil 2000: 66-68; Kroll 2007: 20-21; Miskon et al 2011: 5-6). 

Üleminekuprotsessi Euroopa teenusekeskuses ilmestab joonis 9, millel on kujutatud 

olulisemad tegevused nii tööprotsesside kui infosüsteemide muudatuste osas.  
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Joonis 9. Enics AG Euroopa äriüksuste raamatupidamise järk-järguline üleviimine 

teenuskeskusesse aastate lõikes (allikas: autori koostatud) 

 

•02.2012 - Enics Finland OY ostuarvete haldus 
kaugtööna Enics Eesti AS-st 

•07.2012 - Enics Finland OY müügiarvete haldus 
kaugtööna Enics Eesti AS-st 

•10.2012 - tarkvarasüsteemide Wise ja Iscala 
kasutuselevõtmine Enics Eesti AS-s 

2012 
 

 

•Teenuskeskuse kui ärimudeli väljatootamine ja 
kokkulepete tegemine äriüksustega 2013 

•02.2014 - tarkvarasüsteemide Wise ja Iscala 
kasutuselevõtmine Enics Sweden AB-s 

•06.2014 - Enics Scweiz AG ostuarvete halduse 
üleviimine teenuskeskusesse 

•07.2014 - Enics Scweiz AG müügiarvete halduse 
üleviimine teenuskeskusesse 

2014 
•06.2015 - tarvarasüsteemi Palette kasutuselevõtmine Enics 

Eesti AS-s 

•06.2015 - Enics Sweden AB Västeros tehase ostuarvete 
halduse üleviimine teenuskeskusesse 

•11.2015 -  tarvarasüsteemi Palette kasutuselevõtmine 
Scweiz AG-s 

•12.2015 - tarvarasüsteemi Palette kasutuselevõtmine Enics 
Finland OY-s 

2015 
•04.2016 - tarvarasüsteemi Palette kasutuselevõtmine 

Enics Sweden AB-s 

•05.2016 - Enics Sweden AB Malmö tehase ostuarvete 
halduse üleviimine teenuskeskusesse 2016 
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Nagu käesoleva töö teoreetilises osas mitme autori käsitlustest ilmnes (Burns, Yeaton 

2008: 7-8; Cecil 2000: 66-68; Kroll 2007: 20-21; Miskon et al 2011: 5-6), on hästi 

struktureeritud infosüsteemid teenuskeskuse sujuvaks juurutamiseks üheks peamiseks 

eduteguriks. Nimetatud valdkonna tähtsust teadvustati ka uuritavas ettevõttegrupis, 

mistõttu tehti ümberkorraldusi ja süsteemide ühtlustusi ka Enics AG Euroopa 

tootmisüksuste infosüsteemides.  

Kuni 2012.a-ni oli Enics AG äriüksustes kasutusel infosüsteem BaaN, mis sisaldas nii 

tootmisplaneerimise kui raamatupidamise moodulit. Kuid juba kaugtöö vormis 

raamatupidamistoiminguid sooritades selgus, et antud tarkvara ei vasta vajalikele 

tingimustele ning otsustati kogu kontsernis üle minna kahele uuele infosüsteemile: Wise´le 

(ERP süsteem) ja Iscala´le (raamatupidamisprogramm). Nimetatud infosüsteemid ühildusid 

hästi ettevõtte vajadustega ning olid hästi kohaldatavad  iga äriüksuse eripäradega. Samuti 

võimaldasid uued tarkvarad liideseid erinevate dokumendihaldussüsteemidega (Readsoft, 

Palette, Opus Capita). Teenuskeskusele ülemineku protsess on jätkuvalt veel ka töös, sest 

näiteks Slovakkia äriüksuse ületoomisprotsessiga alustatakse alles 2016.a sügisel.  

Teenuskeskuste rahastamine toimub kontserni sisemüügi arvete alusel. Hiina 

teenuskeskuse puhul lähtutakse arve koostamisel teenuslepingus fikseeritud hinnakirjale. 

Euroopa teenuskeskuses toimub arveldamine vastavalt üksustele vahelisele kokkuleppele 

igakuiste arvete näol, mis sisaldab tunnitasu alusel arvestatud teenuskeskuse raamatupidaja 

töötasu kulusid ning see korrutatakse kokkulepitud koefitsendiga 1,5. Viimane on 

arvestatud teenuskeskuse muude üldkulude (kontori üldkulud, IT-kulud jmt) katmiseks. 

Halduskoormuse mõistlikul tasemel hoidmise eesmärgil kehtib alates 2015.aastast 

kokkulepe, et igakuiselt esitatakse äriüksustele kindlasummaline arve tuginedes 

keskmistele kuludele ning iga kvartali lõpus tehakse tasa- või juurdearveldus vastavalt 

tegelikele töötundidele ja lisakuludele (lähetused jmt). Samuti on kokku lepitud, et igal 

aastal kavandatakse teenuskeskuse töötajatele töötasu tõusu 5%.  

Seega, nagu eeltoodust ilmneb, on Euroopa äriüksuste teenuskeskuse loomise protsess 

olnud oluliselt aeganõudvam ning erinevam kui Hiina äriüksuste puhul, mis kinnitab 

teoorias välja toodud seisukohta, et isegi sarnaseid mudeleid, kuid erinevates kontekstides 

rakendamisel, võivad ettevõtted jõuda väga erinevate tulemusteni ning juhid peavad olema 

paindlikud ja arvestama iga ettevõtte spetsiifiliste vajaduste ja piirangutega (Aksin, Masini 

2008: 242).  
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2.2.3 Raamatupidamise teenuskeskuse funktsioon ja töökorraldus 

Enics AG raamatupidamise teenuskeskuste peaeesmärk on ostu- ja müügiarvete menetluse 

ja käsitlemise kiirendamine ja parem haldamine ning arvestusinformatsiooni kvaliteedi 

tõstmine. Selle tulemusena soovitakse saavutada efektiivsem kulude ja varude juhtimine 

ning seeläbi ka paremad üldised majandustulemused. Raamatupidamise teenuskeskuse 

protsesside ja tegevuste reeglipäraseks toimimiseks on kontsernis kehtestatud ka ametlik 

juhenddokument „Financial Shared Service Center Manual“. 

Teenuskeskuse juhtimissüsteem on Enics AG kontserni organisatsioonistruktuuris üles 

ehitatud  veidi erinevalt kui käesoleva töö teoreetilises osas käsitletud struktuurivorm 

(peatükk 1.1). Erinevus seisneb peamiselt asjaolus, et teenuskeskus ei ole loodud eraldi 

allüksusena, vaid see on äriüksuste Enics Eesti AS ja Enics Electronics (Beijing) Ltd 

struktuuri sisse ehitatud (joonis 10, vt ka lisa 3). Teenuskeskuse töötajatel on lepingulised 

alluvussuhteid Enics Eesti AS ning Enics Electronics (Beijing) Ltd-ga. Teenust 

kasutatavate äriüksustega lepingulisi alluvussuhteid keskuste töötajatel ei ole ning teenuse 

osutamine toimub kokkulepitud ülesannete ja vastastikuse koostöö põhimõttel. 

 

Joonis 10. Raamatupidamise teenuskeskused Enics AG kontserni struktuuris (allikas: 

autori koostatud)  

En
ic

s 
A

G
  

Enics Eesti AS  Äricontroller 

Controller 

Pearaamatupidaja 

Teenuskeskuse 
vanemraamatupidaja (1) 

Teenuskeskuse  
raamatupidaja (5) 

Enics Electronics (Beijung) 
Ltd 

Pearaamatupidaja Arvestaja 

Teenuskeskuse controller 

Ostuarvete 
raamatupidaja (3) 

Müügiarvete 
raamatupidaja (2) 

Rahaliste vahendite 
arvestaja (1) 

Teenuskeskuse 
palgaarvestaja (1) 
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Vastutusalade lõikes vaadatuna on Elva teenuskeskuses kehtestatud kolmetasandiline 

struktuur:  

1) raamatupidajad, kes täidavad igapäevaseid äriüksustega seonduvaid 

ülesandeid;   

2) vanemraamatupidaja, kes lisaks oma vastutusala äriüksuse tööle 

koordineerib ja juhib raamatupidajate tööd;  

3) äricontroller, kellele allub vanemraamatupidaja ning kes on vastutav 

teenuskeskuse üldise toimimise, juhtimise ja arendamise eest.  

 

Hiina teenuskeskuses on Elvaga üsna sarnane, kuid neljatasandiline struktuur:  

1) nooremraamatupidajad (Junior accountants), kes viivad ellu igapäevaseid 

rutiinseid tehingud ja kandeid;  

2) vanemraamatupidajad (Senior accountants), kes teostavad sisekontrolli ja 

tagavad töö kvaliteedi;  

3) meeskonnajuhid (Team leaders), kes teostavad  järelvalvet ja seiret 

teenuskeskuse töö ja tulemuste üle;  

4) äricontroller, kes on vastutav teenuskeskuse üldise toimimise, juhtimise ja 

arendamise eest. 

 

Võrreldes teenuskeskuste struktuure ametinimetuste lõikes, on jooniselt 10 näha, et Hiina 

keskuses on ametikohad moodustatud lähtuvalt tööülesannete sisust (ostuarved, 

müügiarved, rahalised vahendid ja töötasud). Elva keskuse puhul on kasutusel üks 

ametinimetus sõltumata konkreetsest tööülesandest ning ametikohad on moodustatud 

vastutuse tasemest lähtuvalt.  

Teenuskeskuste töötajate arv kokku on Eestis 7 ning Hiinas 8. Esmapilgul tunduvad 

nimetatud numbrid vastuolulised, sest Hiina teenuskeskus koondab kahe, kuid Eesti viie 

äriüksuse raamatupidamisfunktsioone. Vastuolu selgitus peitub koondatud tööprotsesside 

ulatuses, sest Hiina teenuskeskus sooritab oluliselt rohkem funktsioone teenuskeskusest kui 

seda tehakse hetkel Eesti keskusest. Teenuskeskuse loomise alguses oli teenuskeskuste 

põhiidee olemasolevate ressursside kasutamine eelkõige tehnilise ja rutiinsete tehingu 

protsesside vähendamiseks nagu ostu- ja müügiarvete käsitlemine, mis olid mõlemad üsna 

kerged ja kiired juurutamiseks. Pärast 3-4 kuud leiti Enics AG Hiina teenuskeskuses, et 
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valdkondi, mida äriüksused saaksid veel jagada, on teisigi. Seega koondati ka rahaliste 

vahendite, sisekontrolli ning osa pearaamatu- ja aruandlusfunktsioonidest.  

Elvas asuva teenuskeskuse põhiülesandeks oli algselt peamiselt varude ja materjalidega 

seotud ostuarvete käsitlemine. Jooksvalt lisandusid aga ka müügiarved ja muud kuluarved 

ning nendega seonduvate täiendavate ülesannete täitmine (kulude põhjendatuse jälgimine, 

parendusettepanekute tegemine, äriüksuste nõustamine, aruandlus jmt) (lisa 4). Teatud 

ülesanded oli aga mõttekas jätta esialgu äriüksustesse kohapeale teostamiseks, sest selleks 

vajalik kompetents on üksustes juba olemas, kuid teenuskeskustes oleks vajaliku 

kvalifikatsiooni saavutamiseks kulunud palju aega ning tulnuks teha lisakulutusi 

erinevatele täiendkoolitustele. 

Ülesannete jaotumist Enics AG Euroopa teenuskeskuse ja äriüksuste vahel kirjeldab 

kokkuvõtvalt tabel 3. 

Ostuarvete haldamine: Teenuskeskus Äriüksus 

Arvete (paber/pdf) suunamine süsteemi Readsoft rakenduse abil X   

Arvete sissetõmbamine (EDI/e-arve) Palette süsteemi X   

Ostutellimuste ja ostuarvete ühtivuse kontroll Palette süsteemis X   

Arvete saatmine dokumendihaldussüsteemi kooskõlastamiseks X   

Arvete, millel puudub ostutellimus, ülekontrollimine ja 

kinnitamine 

  X 

Hinnaerinevuste ja lisakuludega arvete kontroll ja kinnitamine   X 

Kontrollitud ja kinnitatud arvete lisamine Wise süsteemi X   

Lõplik arve kontroll ja kodeerimine (kulukoha määramine) 

raamatupidamises 

  X 

Kontrollitud arve kinnitamine Wise süsteemi arvestusregistrites   X 



44 

 

Tarnija arvete tasumise haldamine: Teenuskeskus Äriüksus 

Maksete ettevalmistamine Iscala süsteemis (EUR & muud 

valuutad) 

X   

Vajalike lisaparanduste tegemine käsitsi ning 1. maksete 

kinnitamise ring Opus Capita süsteemis 

X   

2. maksete kinnitamise ring Opus Capita süsteemis   X 

Maksete kinnitamine Iscala pearaamaturegistris (EUR maksed 

registreeritakse automaatselt, muud valuutad tuleb pearaamatu 

uuendamisega kinnitada) 

X   

Maksete sooritamine, mis ei kajastu pearaamatu ostuarvete 

moodulis (maksud, töötasud, lisatasud jmt) Opus Capita 

süsteemis 

X   

Maksekinnituste saatmine tarnijatele X   

Müügiarvete ja laekumiste haldamine: Teenuskeskus Äriüksus 

Müügiarve koostamine   X 

Faktooringarvete nimekirja koostamine Wise süsteemis ja 

panka saatmine (läbi Opus Capita süsteemi) 

X   

Wise ja Iscala süsteemi andmete vastavuse tagamine X   

Laekumiste jälgimine ja haldamine X   

Andmete ületoomine Nordea Finance e-panga süsteemist X   

Süsteemihaldus: Teenuskeskus Äriüksus 

Ostu- ja müügiarvete allalaadimine Iscala programmist ja info 

salvestamine ühisserveris kokkulepitud kaustades 

X   
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Valuutakursside uuendused Wise süsteemis X   

Wise ja Iscala süsteemi andmete vastavusse viimine X   

Muud ülesanded: Teenuskeskus Äriüksus 

Maksuarvestus ja deklareerimine  X 

Töötasuarvestus ja kuluhüvitised  X 

Kinnisvaratehingus ja põhivaraarvestus  X 

Metaandmete säilitamine ja haldamine (raamatupidamisinfo, 

kulukeskused, tarnijate, klientide ja teiste tehingupartnerite info, 

jmt) 

 X 

Tabel 3. Vastutusvaldkondade jaotus Enics AG raamatupidamise teenuskeskuse ja Euroopa 

äriüksuste vahel (allikas: Finance shared... 2016: 5-6, autori täiendustega) 

Kuna ostuarvete käsitlemine valdkond on teenuskeskuse vastutusala kõige keerukam ja 

enim osapoolte koostööd nõudev protsess, on selle kohta koostatud ka eraldi detailne 

vooskeem (lisa 5), milles on selgelt kirjeldatud erinevate rollide, tegevuste ja 

tarkvarasüsteemide vahelised seosed. 

Igakuiselt Enics AG Euroopa teenuskeskuses menetletavate dokumentide keskmine maht 

on kokku 14 480 arvet, millest 66% moodustavad ostuarved ja 44% müügiarved ja muud 

kuluarved. Äriüksuste lõikes on dokumentide maht üsna erinev (joonis 11).   
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Joonis 11. Enics AG Euroopa teenuskeskuse poolt menetletavate dokumentide keskmine 

maht ühes kuus äriüksuste lõikes (allikas: autori koostatud) 

Väga suuri ja totaalseid muudatusi teenuskeskuse raamatupidamissüsteemi osas võrrelduna 

varasemalt finantsosakondades toiminud süsteemiga  (protseduurid, vormid, aruanded, 

aruandlustihedus, arvete menetlemine jmt) kummaski teenuskeskuses ei tehtud. Kõige 

suurem muudatus toimus pigem töö üldises vormis – vahetu suhtlus on asendunud 

vahendatud suhtlusega ja tegevused toimuvad kaugtöö vormis. Väiksem ümberkorraldus 

tehti ka personalipoliitikas ning seda peamiselt raamatupidajate vastutusalade jaotuses. 

Hiina üksuste puhul oli varasemalt finantsosakonnas kehtestatud töörollide vahetuse 

süsteem, et iga töötaja saaks võimaluse õppida teistelt ja arendada pidevalt oma teadmisi. 

Pärast teenuskeskuse loomist aga keskendub iga raamatupidaja oma konkreetsel 

vastutusvaldkonnal spetsialiseerumisele ning on seeläbi efektiivsem. Rollivahetusi tehakse 

Enics AG Hiina teenuskeskuses erandina ning harva. Taolise töökorraldusega on 

saavutatud selge arusaam teenuskeskuse tööülesannetest ning arvestusalased funktsioonid 

on rohkem fokusseeritud kui varem.  

Elva teenuskeskuses on vastutusvaldkonnad töötajate vahel jagatud aga äriüksusele 

suunatud spetsialiseerumise põhimõttel (iga raamatupidaja tunneb põhjalikult oma 

vastutusala äriüksuse temaatikat). Kuna erinevad üksused ootavad teenuskeskuselt 

erinevaid teenuseid, on ka tööülesannete sisu Enics AG Eesti teenuskeskuse 

raamatupidajate lõikes erinev. Näiteks on mõne raamatupidaja ülesandeks vaid arvetega 

seotud tehingud, teine peab aga esitama ka erinevaid vahearuandeid jne. Olukorra 
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ühtlustamiseks viidi Elva teenuskeskuses läbi tööülesannete ja tööaja kaardistus, mis tõi 

välja erinevused ja ebakõlad ülesannete tõlgenduses teenuskeskuse ja äriüksuste poolt. 

Antud kaardistuse alusel tehakse 2016.a lõpuks ka täpsem analüüs, et leida võimalused 

tööülesannete ühtlustamiseks ja parimat tulemust pakkuvaks töökorralduseks ning leida 

lisategevusi, mida teenuskeskus saaks kõikidele oma klientidele täiendavalt pakkuda. Selle 

tulemusena soovitakse luua lisandväärtust nii äriüksustele eraldi kui ka kontsernile 

tervikuna. 

Enics AG Euroopa üksuste puhul on kogu asjaajamine õnnestunud korraldada 

elektroonselt.  Hiina teenuskeskuses on aga riigi regulatsioonide eripäradest tingitud välja 

töötatud ka paberkandjal dokumentide käsitlemise protsess.  Näiteks vajavad äriüksused 

kohapeal kindlasti riigisiseste VAT arvete originaaldokumente paberkandjal. Selleks on 

kehtestatud tarnijate ning Enics AG Beijing ja Suzhou üksuste vahel kindel 

dokumendivoog (joonis 12). 

 

Joonis 12. Paberkandjal dokumentide käsitlemise protsess Enics AG Hiina teenuskeskuse 

töökorralduses (allikas: autori koostatud) 

Elektrooniline dokumendiringlus ja kinnitamine toimub Hiina äriüksustes E-office 

süsteemi abil ning dokumentide säilitamine toimub reguleeritud ja struktureeritud 

ühisserveri andmebaasis. Täiesti uue süsteemina viidi Hiina teenuskeskuses ja äriüksustes 

Tarnija 
•Paberkandjal dokumentide 
toimetamine Beijing 
teenuskeskusesse 

Beijing 
teenuskeskus 

•Dokumentide menetlemine ning 
edastamine Suzhou äriüksusesse 
saatekirja alusel 

Suzhou 
äriüksus 

•Kinnituse saatmine Beijing 
teenuskeskusesse 
kättesaadud dokumentide 
kohta 
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sisse Qlickview äritarkvara, mis on võimaldanud paremat ja kiiremat aruandluse ja 

finantsanalüüsi koostamist. Tänu erinevatele moodulitele iga teenuskeskuse funktsiooni 

jaoks, aitab see töövahend kaasa nii teenuskeskuse meeskonna igapäevatöö efektiivsemale 

elluviimisele kui ka protsesside parendusel kontserniüleselt. 

Igapäevaste suhtlemiskanalitena kasutatakse mõlema teenuskeskuse ja äriüksuste vahel e-

posti, telefonisideteenuseid ja suhtlustarkvara Microsoft Lync´i. Viimane on Enics AG 

kontserni ametlik suhtluskanal, mille kaudu viiakse läbi koosolekud, presentatsioonid ja 

telefonikonverentsid nii kontsernisisese asjaajamise korral kui ka välispartneritega 

suheldes.  

Eeltoodu põhjal võib seega kokkuvõtvalt öelda, et Enics AG mõlema teenuskeskuse puhul 

on nii IT-süsteemide, dokumendiringluse organiseerimise kui töökorralduslike protsesside 

edukaks toimimiseks põhjalikult keskendutud sobivate süsteemide väljatöötamisele ning 

soov teenuskeskuse ärimudeli efektiivse rakendamise saavutamiseks on nii juhtkonnal kui 

äriüksustel.  Parendustööd  aga jätkuvad ka edaspidi ning  kontserniüleselt on plaanis ka 

kahe teenuskeskuse omavaheliste süsteemide ühtlustamine. Nimetatud tegevustega 

alustatakse juba 2016.a detsembris, kui Beijing ja Suzhou äriüksustes toimub üleminek 

dokumendihaldussüsteemi Palette kasutamisele.  

Teenuskeskuste omavaheline koostöö on käesoleva töö autori hinnangul väga oluline. 

Lisaks igapäevaste tööülesannete käigus tekkivale teadmiste sünergia kasulikkusele, mille 

vajalikkus on kontsernis juba kinnitust leidnud, suurendaks ka teenuskeskuste juhtimisest 

tekkivate kogemuste jagamine koostööd ja ühiste eesmärkide saavutamist ning annaks 

seeläbi märkimisväärse võimaluse saavutada oluline konkurentsieelis teiste rahvusvaheliste 

suurettevõtete seas. 

2.3 Teenuskeskuse loomisega saavutatud mõjud Enics AG-s  
 

Käesolevas peatükis kirjeldatud kuluanalüüs sisaldab raamatupidamise teenuskeskuse 

loomise tulemusena saavutatud tulemusi läbi Enics AG Euroopa äriüksuste 

finantsosakondades toimunud muudatuste. Nagu ka eelnevatest peatükkidest selgus, 

mõjutas teenuskeskuse loomine ettevõtte üldkulusid ning seda peamiselt tööjõukulude 

osas. Tööjõukulud sisaldavad järgnevas analüüsis nii brutotasu kui ka sellele lisanduvaid 

tööjõumaksude kulusid. Kuna teenuskeskuste loomisega ei muutunud controllerite ega 
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pearaamatupidajate roll äriüksustes, on järgnevasse analüüsi kaasatud ainult nende 

ametikohtade andmeid, mis olid teenuskeskuse rakendamise tulemusena mõjutatud.  

Tööjõukulude osas peetakse analüüsitavas teenuskeskuses arvestust töötajate, 

põhiprotsesside, ülesannete ja äriüksuste lõikes. Tööajaarvestust peetakse minimaalselt 15 

minuti täpsusastmega erinevate töölõikude kohta (näiteks ostuarvete vastavuse kontroll 

saatelehtedele, maksete sooritamine jmt). Iga kuu lõpus tehakse tööajaarvestuse 

kokkuvõtted, mille käigus summeeritakse kuu töötunnid ning mis on aluseks äriüksustele 

teenuse eest arve esitamiseks. Tööjõukulud arvestatakse äriüksuste vahel tegelikele 

töötundidele alusel ning üldkulud proportsionaalselt tööajaarvestuse statistika alusel. Kõik 

kaasnevad kulud, mis on tingitud äriüksuste soovist lähtuvalt (näiteks teenuskeskuse 

raamatupidaja lähetuskulud  äriüksuse sihtkohta), kaetakse täies ulatuses kulu tellinud 

äriüksuse poolt. 

Analüüside tulemusena võib kinnitada, et 2016.aastaks on ettevõtte poolt 2012.a 

teenuskeskuse rakendamise eesmärgiks seatud kulude kokkuhoidu olulisel määral 

saavutatud ning see on tingitud eelkõige finantsosakondade koosseisude muutumisest 

(joonis 13).  

 

Joonis 13. Raamatupidajate arvu muutus Enics AG äriüksuste finantsosakondades (allikas: 

autori koostatud) 

 

Nagu ülaltoodud jooniselt näha, on raamatupidajate arv kõikides Enics AG Euroopa 

äriüksustes vähenenud, v.a Enics Eesti AS, kus raamatupidajate arv tänu teenuskeskuse 
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loomisele suurenes. Arvestades töötajate arvu üksuste üleselt kokku, vähenes 

raamatupidajate arv finantsosakondades 17-lt 13-le. Seega saavutati kulude esmane 

kokkuhoid juba töötajate arvu vähenemisest tingituna. 

Täiendav tööjõukulude vähenemine finantsosakondades tekkis lisaks üldisele töötajate 

arvu vähenemisele ka erinevate riikide palgatasemetest tulenevalt (tabel 4). 

Äriüksus Keskmine palgakulu kuus EUR 

Enics Finland OY 3 750,00 

Enics Eesti AS 2 250,00 

Enics Sweden AB 8 250,00 

Enics Slovakia s.r.o 2 550,00 

Enics Scweiz AG 6 750,00 

Tabel 4. Enics AG äriüksuste keskmine raamatupidaja tööjõukulu kuus (allikas: autori 

koostatud) 

Võimalikud teenuskeskuse tööjõukulud, mis oleks kaasnenud teenuskeskuse loomisel 

teiste Euroopa äriüksuste juurde, on välja toodud ka joonisel 14.  

 

Joonis 14. Raamatupidamiskulu Enics AG-s sõltuvalt teenuskeskuse asukoha valikust 

(allikas: autori koostatud) 
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Eeltoodud ülevaade kinnitab ka peatükis 2.3 kirjeldatud teenuskeskuse loomise asukoha 

valiku põhjendatust Eesti ja Slovakkia vahel, sest raamatupidajate palgatasemed on 

uuritavas ettevõttegrupis riikide lõikes väga erinevad ning muud asukohavalikud ei oleks 

viinud soovitud kulude kokkuhoiuni. 

Arvestades kulud äriüksustele vastavalt teenuskeskuse poolt esitatavatele arvetele, on 

kulud raamatupidamisele võrreldes teenuskeskuse loomise eelse ajaga oluliselt vähenenud 

(joonis 15). 

 

Joonis 15. Raamatupidamiskulude muutus Enics AG äriüksustes seoses teenuskeskuse 

loomisega Eestisse (allikas: autori koostatud) 

Peamine eesmärk, miks teenuskeskus ettevõttegrupis otsustati luua (kulude kokkuhoiu 

saavutamine), on intervjuu tulemusel Enics AG teenuskeskuste juhtide hinnangul 

saavutatud ning seda kinnitab ka magistritöö raames läbi viidud kulude analüüs.  

Eeltoodud jooniselt on selgelt näha, et raamatupidamise palgakuludelt saavutati kokkuhoid 

igas äriüksuses (v.a Eesti üksus, milles muutust ei toimunud, kuna palgatase ei muutunud). 

Kõige suurem kulude kokkuhoid saavutati Rootsi ja Šveitsi üksustes, sest loodud 

teenuskeskuses on tööjõukulude tase oluliselt madalam kui äriüksuse tegutsemisasukohas. 

Keskmine saavutatud kulude vähenemine üksustes kokku oli ca 48%. 
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Kokkuvõtvalt võib seega välja tuua, et Arendustöödega aga jätkatakse hoolikalt ka 

edaspidi. 

Enics AG viis 2014.a läbi esimese põhjalikuma tööaja kasutuse uuringu äriüksustes, mille 

raames koguti  kuu aja vältel igapäevaselt erinevatele tööprotsessidele kuluvat aega. 

Uuringu eesmärk oli kaardistada tööprotsessid ning muud tegevused ning hinnata nende 

sooritamiseks kuluvat aega. 2016.a alguses viidi läbi kordusuuring. Hindamaks tööaja 

kasutuse muutust käesoleva uurimuse eesmärkidest lähtuvalt, on eelnimetatud kahe 

uuringu tööülesannete andmed taandatud kolmeks tegevuse liigiks:  sisutegevused, 

administreerivad tegevused (koosolekud, auditid, väljaõpe jmt) ning muud lisandväärtust 

mitteloovad tegevused (parandused, info otsimine, ootamine, tarkvara tõrked jmt). 

Võrreldes andmeid protsentuaalselt kogu tööajast on saadud tulemused kirjeldatud joonisel 

16. 

 

Joonis 16. Erinevatele tegevustele kuluv tööaeg (% kogu tööajast) aastatel 2014 ja 2016 

(allikas: autori koostatud) Enics AG Euroopa äriüksustes 

Nagu tööajakasutuse võrdlusest selgub, on saavutatud kiirem ja kvaliteetsem  

andmetöötlus, mis oli ka Enics AG teenuskeskuse loomise üks eesmärke kulude kokkuhoiu 

kõrval, ning mille saavutamise võimalikkust kirjeldasid oma uurimustes ka mitmed 

teoreetilises osas kirjeldatud  käsitlused (Keuper, Lueg 2013: 6-8; Bergeron 2003: 6; 
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Aksin, Masini 2008: 240; Janssen et al 2009: 16; Janssen et al 2012: 2224; Minnaar, 

Vosselmann 2013: 77; Petkovic, Lazarevic 2012: 58). Ka intervjuu vastustes hinnati, et 

tööprotsesside osas on toimunud positiivsed muutused ning protsessid on muutunud 

põhjalikumaks ja äriüksuste lõikes ühtsemaks. Tulenevalt sellest, on võimalikuks saanud 

andmevoogude automatiseerimine ning selle tulemusena on omakorda 

arvestusinformatsiooni kvaliteet oluliselt tõusnud.  Eelnimetatud asjaolu tõid välja mõlema 

Enics AG teenuskeskuse juhid. 

Jätkuva edu saavutamise aspektist pole kulude ja kvaliteedi kõrval vähemtähtsam ka 

kogemused, mida teenuskeskuste loomise protsess on loonud. Nii Beljaeva kui Wang tõid 

intervjuu käigus välja, et teenuskeskuste loomine on suurendanud ka ühtsustunnet 

äriüksuste vahel, sest varasemalt kokkupuuted üksuste igapäevategevustes puudusid ning 

kontaktid toimusid vaid juhtkondade tasandil. Teenuskeskuste loomisega on aga 

suhtlemine erinevate äriüksuste finants- ning müügi- ja ostuosakondade vahel oluliselt 

tihenenud. See on omakorda kaasa toonud ka teadmiste sünergia suurenemise olulisemal 

määral, kui algselt loodeti saavutada. Erinevate inimeste tihedama koostöö tulemusena on 

näiteks mitmed probleemid saanud kiired ja efektiivsed lahendused ning nendest on välja 

kasvanud ka laialdasemad parendustegevused, mida rakendatakse kontserniüleselt. See 

kinnitab ka Petkovic, Lazarevic (2012: 64) hinnangut, et ettevõtete struktuuri kujundamine 

ja ülesehitus võib olla oluliseks juhtimistööriistaks, mille kaudu parandatakse ettevõtte 

tegevusprotsesse ning saavutatakse konkurentsieeliseid.  

Teenuskeskuse mõju kuludele on Enics AG-s hinnatud keskuste loomise algusest peale, 

kuid seda vaid pigem absoluutsummas ja KPI näitajate põhjal. Detailsema ja laialdasema 

mõju mõõtmine ja hindamine (näiteks kuidas on teenuskeskuse rakendamise mõjunud 

muude tööprotsesside kvaliteedile (varude  arvestus ja kaod, tarnetäpsus, rahavoogude 

juhtimine jmt)) on üks edasistest arendustegevustest, millega teenuskeskuste juhid 

tegelema hakkavad.  

Käesoleva töö autor tegi ettevõttele täiendavalt ettepaneku hinnata/analüüsida 

teenuskeskuse rakendamise mõju ka kontserni sise-ja välisklientide rahulolule. Seni antud 

teemat Enics AG teenuskeskuses kaalutletud ei ole, kuid vastav ettepanek tekitas nii Enics 

Eesti AS kui ka Enics Electronics (Beijing) äricontrollerites huvi ning see temaatika lisati 

teenuskeskuse arendustegevuste plaani. Eelhinnanguna arvasid nii Beljaeva kui Wang, et 

tõenäoliselt jõutakse selleni paari aasta pärast, kui muud hindamissüsteemid on välja 
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töötatud. Antud analüüs on vajalik, sest ka Enics AG teenuskeskuse juhenddokument 

kirjeldab teenuskeskuse eesmärke läbi välisklientide rahulolu suurendamise (Finance 

shared... 2016:2). Samuti on teoreetilistes käsitlustes rõhutatud rahulolu mõju ning 

kliendikesksuse tähtsust (Anosike, Eid 2011: 2491, (Fredendall et al. 2005, Jun, Cai 2010: 

205 vahendusel) ning kuna teenuskeskuse otsesed tarbijad on ettevõttesisesed allüksused, 

on eraldi tähtsustatud ka sisekliendi rahulolu temaatika (Walker et al 2012: 16, 

Burns,Yeaton 2008: 10, Anosike, Eid 2011: 2489). Samuti on siseklientide rahulolu 

teenuskeskuse poolt osutatud teenustega mitme autori poolt välja toodud ka teenuskeskuse 

ühe edufaktorina (Burns, Yeaton 2008: 7-8; Cecil 2000: 66-68; Kroll 2007: 20-21; Miskon 

et al 2011: 5-6).  

Raamatupidamise teenuskeskuse loomisest on Beljaeva sõnul palju õpitud. Ta nentis, et 

projektipõhine lähenemine oleks kindlasti olnud õigem viis teenuskeskuse loomisel, sest 

raamatupidamiskeskuse puhul oli palju ebakõlasid ja ebaõnnestumist just seetõttu, et 

projektil puudus „omanik“, kes vastutaks ja juhiks protsessi ning mitmel korral tekkis soov 

ümberkorraldustest loobuda. Praeguseks on aga suurematest raskusest üle saadud  ning 

Beljaeva hindab Euroopa äriüksuste raamatupidamise teenuskeskuse hetkeolukorda 

rahuldavaks. Samas tunnistab ta, et edasiarenduse vajadusi ja võimalusi on palju ning 

nendega kavatsetakse ka aktiivselt tegeleda.   

Enics AG Hiina raamatupidamise teenuskeskuse hetkeolukorda  hindab Wang väga heaks 

ja saavutatud tulemusi igati edukaks ning seda nii kulude juhtimise kui ka töökvaliteedi 

osas. Samas jätkavad ka nemad parendusprotsesside elluviimist ning valmistuvad järgmiste 

tugitegevuste koondamiseks teenuskeskuseks (sisseostuosakonna funktsioonid ja 

personalitöö). Wang rõhutas intervjuus, et teenuskeskused koguvad üha suuremat 

populaarsust ning need on saamas osaks kõikides suurtes rahvusvahelistes ettevõtetes. 

Seetõttu kavatseb ta antud valdkonnas end jätkuvalt täiendada, et luua edukate 

teenuskeskuste rakendamisega konkurentsieelis ka Enics AG kontsernile. Hiina allüksuste 

teenuskeskuses püütakse seega jõuda juba ka Marshall (2014: 39) poolt kirjeldatud III faasi 

ehk teenuskeskuse kui strateegilise ärivõimaluse kasutamise etappi.  

Tuginedes käesoleva magistritöö raames analüüsitud uuringutele, Enics AG teenuskeskuste 

juhtide kirjeldustele ning autori poolt läbiviidud analüüsidele, nõustub ka käesoleva töö 

autor, et seni on Enics AG-s raamatupidamise teenuskeskuste loomine olnud edukas ning 

otstarbekas.  Samas leiab ka autor, et edasised parendustegevused on Euroopa 
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teenuskeskuse puhul hädavajalikud. Esmatähtsaks peab autor seejuures ametlike 

teenuslepingute sõlmimist äriüksuste ja teenuskeskuse vahel, sest ettevõte omanike või 

tippjuhtkonna vahetumisel võivad lihtsalt suulised kokkulepped olla riskiks, millega hetkel 

ei  arvestata. Näiteks ei ole hetkel ühegi dokumendiga reguleeritud osapoolte kohustuste 

täitmata jätmise tagajärgede lahendamine. Lisaks juriidilistele aspektidele peaks autori 

hinnangul nii Euroopa kui Hiina teenuskeskuste osas läbi viima ka üldise riskianalüüsi, et 

oleks tagatud läbimõeldud ning jätkusuutlik tegutsemine ka ootamatute olukordade puhul. 

Riskianalüüs on lisaks vajalik seetõttu, et Enics AG planeerib ka muude tugitegevuste 

teenuskeskuste loomist ning  on oluline, et keskused oleksid teadlikult ja detailselt 

läbimõeldult rakendatud.  
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KOKKUVÕTE 
 

Ettevõtete struktuuri kujundamine ja ülesehitus on muutunud üheks olulisemaks 

juhtimistööriistaks, mille kaudu  on võimalik parandada ettevõtte tegevusprotsesse ning 

saavutada konkurentsieeliseid. Üheks aina enam  populaarsust koguvaks struktuuri 

ümberkorralduse viisiks on kujunenud ettevõtte erinevates riikides paiknevate äriüksuste 

tugitegevuste integreerimine teenuskeskusteks. Käesolevas magistritöös on kirjeldatud ja 

analüüsitud teenuskeskuste loomise protsesse nii teoreetiliselt kui ka konkreetse 

juhtumianalüüsi näitel, kus rahvusvaheline kontsern Enics AG on loonud regionaalsed 

raamatupidamisekeskused Eestis ja Hiinas. 

Magistritöö teoreetilise käsitluse käigus on selgitatud teenuskeskuste teaduslikku tausta 

(teenuskeskuste väljakujunemine; teenuskeskuse olemus ja mõiste; võimalik saavutatav 

mõju organisatsioonile) ning tutvustatud antud valdkonna uuringute tulemusi 

(teenuskeskuste loomise eesmärgid ja saavutatud tulemused; teenuskeskuste loomise 

protsess ja selleks vajalikud ressursid ning tegevused).  

Olulisena toob töö autor teoreetiliselt käsitlusest kokkuvõtvalt välja, et edukas 

teenuskeskuse rakendamine võimaldab ettevõtetel saavutada märkimisväärse kulude 

vähenemise, ettevõtte protsesside tõhustamise ning majandustulemuste parandamise. 

Teenuskeskuste loomine nõuab seejuures aga väga teadlikku lähenemist ning tihedat 

koostööd ettevõtte juhtkonna ja haruettevõtete juhatuste vahel, sest lisaks keerulistele 

halduslikele ümberkorraldustele, peab efektiivselt toimuma muutus ka organisatsiooni 

kultuuris ja inimeste suhtumises oma töösse. Seda seetõttu, et teenuskeskuse näol on 

tegemist ettevõttesisese struktuurse muudatusega, kus tõuseb muuhulgas esile sisekliendi 

mõiste ja tähtsus. Et uus süsteem efektiivselt toimiks, peavad töötajad võtma omaks 

turundusliku lähenemisviisi oma tegevustele, mis tähendab, et töötajad peavad suhtuma 

üksteisesse kui äripartneritesse ning osutatama teenuseid sisekliendile sama hoolikalt kui 

seda pakutaks väliskliendile. Lisaks peab teenuskeskuste rakendamise olema järjepidev 

protsess, kuna ainuüksi teenuskeskuste loomine soovitud kulude kokkuhoidu ei too, sest 

halvad tegevustulemused nullivad säästud hetkega. Seetõttu on efektiivse ja jätkusuutliku 

teenuskeskuse tagamiseks hädavajalik hea koostöö ja suhtlemine teenuskeskuse ning iga 
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äriüksuse vahel ja hoolikas töökorralduse, töövahendite, IT süsteemide, vajalike 

kvalifikatsioonide ning ka muude mõjutegurite ja protsesside läbimõtlemine. 

Magistritöö empiirilises osas on võrreldud Enics AG teenuskeskuste loomise etappe ja 

protsesse teoreetilises osas käsitletud teemadega ning toodud välja protsesside ja tegevuste 

sarnasused ja erinevused. Töö empiirilises osas on antud ülevaade rahvusvahelise kontserni 

Enics AG raamatupidamise teenuskeskuste loomise protsessist ja sellega kaasnenud 

muudatustest organisatsioonis ning analüüsitud töökorralduse, töötajate 

kvalifikatsiooninõuete ja tehniliste ressursside (IT, kommunikatsioon jmt) lahendusviise.  

Uurimuse tulemusena võib kokkuvõtvalt öelda, et senine teenuskeskuste rakendamine on 

olnud analüüsitavas ettevõttes edukas ning tõendust leidsid mitmed teoreetilises osas välja 

toodud aspektid: 

 Kommunikatsiooni olulisus ja projektipõhine lähenemisviisi vajadus 

muudatuste elluviimisel ning nende soovituste eiramise tagajärjel tekkivad 

tagasilöögid teenuskeskuse ülesehitamisel. - Enics AG Euroopa teenuskeskuse 

loomisel projektipõhine lähenemine puudus, mistõttu oli ka kommunikatsioon 

muudatuste elluviimisel koordineerimata. Teenuskeskuse juht, äricontroller 

Beljaeva, kinnitab kogetu põhjal ka ise, et projektipõhine lähenemine oleks 

kindlasti olnud õigem viis teenuskeskuse loomisel, sest raamatupidamiskeskuse 

puhul oli palju ebakõlasid ja ebaõnnestumist just seetõttu, et projektil puudus 

„omanik“, kes vastutaks ja juhiks protsessi ning mitmel korral tekkis soov 

ümberkorraldustest loobuda. Probleemid suudeti lahendada, kui 

ümberkorraldusi hakati süsteemsemalt ellu viima. 

 IT süsteemide võimekuse tagamise tähtsus. - Analüüsitavas ettevõttegrupis 

ilmnes juba ümberkorralduste alguses, et olemasolevad arvestustarkvarad ei 

suuda vajalikul tasemel toimida ning probleemide ennetamiseks uuendati ja 

ühtlustati kogu kontsernis suurem osa arvestus- ja dokumendihaldustarkvara 

süsteemidest. Sellest tulenevalt ei tekkinud IT süsteemidest tingitud probleeme 

teenuskeskuse ja äriüksuste tööprotsesside elluviimisel.   

 Paindlikkuse vajalikkus uue ärimudeli rakendamisel. – Enics AG-s loodud 

regionaalsed teenuskeskused Eestis ja Hiinas viidi ellu üsna erineval viisil ning 

uuringu tulemusena võib öelda, et mõlemad lahendused olid kummagi keskuse 

jaoks just sobivaimad. Jäikadest mudelitest kinnipidamine oleks osutunud 
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takistuseks ning paindlikkus tegevuste elluviimisel oli eelkõige just Euroopa 

äriüksuste koondamisel ainuõige viis muudatusteks.  

 Võimalus vähendada ettevõtte kulusid. – Uuritavas ettevõttes saavutati oluline 

kulude kokkuhoid, ulatudes äriüksustes kuni ca 70%-ni ning kontserni Euroopa 

üksuste üleselt kokku ca 48%. 

 Võimalus tõhustada tööprotsesside efektiivsust. – Mõlema Enics AG 

teenuskeskuste juhi hinnangul on tööprotsessid teenuskeskuse loomisega 

oluliselt paranenud. Seda kinnitas ka tööaja kasutuse analüüs, mille  tulemusena 

selgus, et kahe aasta jooksul on saavutatud sisutegevustele kuluv aeg on 

suurenenud 84%-lt 92%-le ning administratiivsetele tegevustele kuluv aeg 12% 

8% kogu tööajast. Erinevatele lisandväärtust mitteloovatele tegevustele kuluv 

tööaeg on suudetud viia varasemalt 4%-lt vähem kui 1%-le. 

 

Peamise puudusena Enics AG senises teenuskeskuse rakendamises toob töö autor välja 

ametlike teenuslepingute puudumise aspekti ning üldise riskianalüüsi puudumise. Lisaks 

soovitab autor ettevõttel läbi viia rahulolu-uuringu teenuskeskuse siseklientidele ning 

kontserni välisklientidele.  Nimetatud ettepanek võeti ettevõtte poolt ka vastu ning lisati 

teenuskeskuse arendusplaani.  

Üldkokkuvõttena leiab autor, et teenuskeskuste temaatika on väga huvitav ja hõlmab 

mitmeid uurimisvaldkondi (erinevad juhtimisteooriad, arvestusvaldkonnad jmt). Sellest 

lähtuvalt on ka käesolevat magistritööd võimalik edasi arendada mitmes aspektis 

(teenuslepingud, detailne kulude ja mõju analüüs, rahulolu-uuringud sise- ja 

välisklientidele jmt). Töö autor hindab, et teenuskeskuste valdkond on ettevõtlus- ja 

majandusarvestusalastes töödes oluline uurimisobjekt, mille rakendamise olemuse ja 

nendega saavutatavate võimaluste teemad peaks leidma senisest laialdasemat käsitlemist. 

See on vajalik nii ettevõtete juhtide teadlikkuse tõstmiseks kui ka erinevate uuringute 

läbiviimiseks Eesti ettevõtteid ja nende arenguvõimalusi silmas pidades.  
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SUMMARY 
 

The design and setup of corporate structure is one of the more significant management 

tools for improving operational processes and achieving competitive advantage. An 

increasingly popular way of rearranging structure is the integration of a company’s 

multinational business units into service centres. The establishment of service centres is 

currently a very hot topic in both public and private sectors (especially for international 

groups); however, discussions on this subject in Estonia have centred more on the former. 

This master’s thesis focuses on the establishment of service centres in the private sector 

and is by nature a quantitative exploratory study. It was conducted using the example of 

the international group Enics AG and its two regional accounting service centres, one of 

which is located in China and the other in Estonia. The empirical section of the study aims 

to compare the stages and processes of establishing Enics AG service centres with the 

theoretical framework and to point out the traceable similarities and differences. 

The objective of this master’s thesis is to study the character of service centres in general 

and to analyse the setup process, the necessary conditions and resources for such, and the 

effect that service centres have on corporate efficiency. The thesis aims to improve general 

knowledge about the possibilities and results of using service centres and to evaluate and 

offer recommendations to the Enics AG group on the steps taken thus far in this field. 

The study uses the deductive approach, which means that the establishment of service 

centres is first analysed theoretically (based on the relevant scientific articles and books), 

then followed by a case study of a specific institution. The basic data for the study is taken 

from corporate documentation and interviews with Enics AG service centre managers. 

The study results allow the conclusion that the implementation of service centres in this 

specific company has so far been successful and attest to several aspects stated in the 

theoretical part of the thesis: 

 The significance of communication and a project-based approach in 

implementing changes, and setbacks from neglecting these recommendations – 

There was no project-based approach in establishing the Enics AG European 
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service centre, which meant that implementing changes suffered from 

uncoordinated communication. Service Centre Manager Business Controller 

Beljaeva speaks from experience when saying that a project-based approach 

would have been more suitable, as the accounting service centre experienced 

many inconsistencies and setbacks, mainly due to the lack of a project “owner” 

who would take responsibility and be in charge of the process. Although there 

was talk of cancelling the process, the problems were finally resolved through 

systematic implementation of the rearrangements. 

 The importance of ensuring IT capability – It became apparent right from the 

start that the existing accounting software could not function at the required 

level, and it was necessary to renew and synchronize most of the accounting 

and document management software systems. This ensured that there were no 

IT system-related problems in implementing the service centre and business 

unit work processes. 

 The importance of flexibility in the application of the new business model – 

Enic AG’s regional service centres in Estonia and China were established using 

different methodologies, and the study shows that the different solutions were 

precisely suited to both. Adhering to rigid patterns would have been a 

hindrance, and flexibility in carrying out the activities was the single correct 

way of integrating European business units. 

 The possibility of reducing company expenses – There were significant cost 

savings in the company, amounting to ca. 70% for business units and a total of 

ca. 48% for the group’s European units. 

 The possibility of enhancing work process efficiency – The managers of both 

Enics AG service centres appraised the establishment of the service centre as 

leading to better work processes. Their views were affirmed by the working 

arrangement analysis that showed that in two years the time spent on content 

management had increased from 84% to 92%, and the time spent on 

administration had fallen from 12% to 8%. The working time spent on different 

activities that did not result in added value decreased from the previous 4% to 

less than 1%. 
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In the author’s estimation, the principal deficiency concerning the Enics AG service 

centres is the lack of official service contracts and an overall risk analysis. In addition, the 

author recommends that the company conduct a satisfaction survey for the service centre’s 

internal and the group’s external customers. The company took note of this suggestion and 

added it to its service centre roll-out plan. 

The author considers the service centre domain – the nature and attainable goals of which 

should be more widely investigated – an important object of analysis in the academic 

research dealing with entrepreneurship and business accounting. This is vital for both 

improving the awareness of business leaders and conducting different studies about 

Estonian companies and their options for development. 
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Lisa 1. Intervjuu küsimused Enics Eesti AS ja Enics Electronics (Beijing) 

Ltd äricontrolleritele 
 

Intervjuu 1:  

Teema: „Raamatupidamise teenuskeskuse loomine Enics Eesti AS-s“ 

Intervjueerija: Malle Peedo 

Intervjueeritav: Maret Beljaeva, Enics Eesti AS äricontroller 

Intervjuu vorm: suuline intervjuu 

Intervjuu toimumisaeg: 14.08.2015, Tartu 

 

Intervjuu 2: 

Teema: „Raamatupidamise teenuskeskuse loomine Enics Electronics (Beijing) Ltd-s“ 

(„Establishing Enics AG accounting shared service center in Enics Electronics (Beijing) 

Ltd-s“ 

Intervjueerija: Malle Peedo 

Intervjueeritav: Victor Wang, Enics Electronics (Beijing) Ltd äricontroller 

Intervjuu vorm: e-intervjuu (kirjalik intervjuu) 

Intervjuu toimumisaeg: 02.09.2015-28.09.2015 

 

Intervjuu küsimused 

a) Teenuskeskuse üldine olemus 

1. Mis motiveeris raamatupidamise teenuskeskust looma? Kuidas selle ideeni 

jõuti?  

2. Miks otsustati luua just raamatupidamise teenuskeskus ja mitte mõne muu 

tugiteenuse keskus? 

3. Mis on raamatupidamiskeskuse eesmärk? Millised ülesanded täidetakse 

keskuses ja kas mõned tegevused jäid äriüksustesse kohapeale? 

4. Kas kõikide Enics AG tehaste raamatupidamine koondatakse Elva 

teenuskeskusesse? 

5. Kuidas on organiseeritud teenuskeskuse juhtimine (vastutuste 

jagunemine, töö koordineerimine, kontrollimine, äriüksuste poolne sisend 

jmt)? 

6. Millised on finantsosakonna koosseisu/struktuuri muudatused võrrelduna 

enne ja pärast teenuskeskuse loomist? 

7. Kuivõrd on teenuskeskuse raamatupidamissüsteem erinev varasemalt 

toiminud süsteemiga võrrelduna (protseduurid, vormid, aruanded, 

aruandlustihedus, arvete menetlemine jmt)? 

8. Kuidas on planeeritud dokumentide ja info liikumine teenuskeskuse ja 

äriüksuste vahel?  

9. Milliseid arvestuse ja kommunikatsiooni IT-süsteeme ettevõttes 

kasutatakse (telefon, e-mail, kohapealsed eriprogrammid, 

ühisprogrammid, on-line programmid jmt)? Millised IT süsteemid on 

teenuskeskuse edukaks toimimiseks vajalikud ja kuivõrd on need hetkel 

olemas ning mille osas on vaja arendustöid või uusi lahendusi?)? 
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Lisa 1 järg 

10. Kuidas moodustati teenuskeskuse töötajaskond (olemasolevatest töötajatest,  

korraldatati avalik konkurss vmt)? Millised nõuded kehtestati 

teenuskeskuse töötajate kvalifikatsioonile?  Kuivõrd keeruline on/oli 

vajaliku kvalifikatsiooniga töötajate leidmine teenuskeskusesse?  

 
b) Teenuskeskuse juurutamise ja rakendamise protsess 

1. Kas enne teenuskeskuse juurutamist uuriti ka teiste ettevõtete kogemusi ja 

saavutusi teenuskeskuste loomisel? 

2. Miks valiti just Elva tehas teenuskeskuse asukohaks? Kas valikus oli ka 

mõni teine tehas? 

3. Kuidas tutvustati teenuskeskuse ideed teistele osapooltele (juhtkond, 

teised äriüksused, töötajad jne)?  

4. Kes kuulusid teenuskeskuse loomise projektimeeskonda? Kas kaasati ka 

väliseksperdi abi?  

5. Kas teenuskeskuse loomisele eelnes ka riskianalüüsi ja teostatavuse 

analüüsi läbiviimine?  

6. Milline oli planeeritud ajakava/tegevusplaan teenuskeskuse loomisel ja 

kuidas on sellest suudetud kinni pidada (kas on olnud muudatusi, 

hilinemisi jmt)?  

7. Millised olid suhted teiste tehastega enne teenuskeskust ja kas ja kuidas on 

need suhted nüüd muutunud? 

8. Millised raskused on teenuskeskuse töös ette tulnud (teiste tehaste 

vastuseis muudatusele, tehnilised probleemid, seadused, ajavahe jmt)?   

9. Mis oli kõige suurem väljakutse teenuskeskuse käivitamisel (inimesed, 

tehnoloogia, protsessid?) Kas need on väljakutsed on praeguseks ületatud? 

Mis meetmeid võeti ette nende väljakutsete ületamiseks? 

10. Mis on teenuskeskusega eriti hästi läinud?  

11. Kas äriüksustega on sõlmitud ametlikud siseteenuse kliendilepingud, kus 

on määratletud osutatavad teenused, hinnapoliitika jmt?  

12. Kuidas on teenuskeskuse rahastamine planeeritud? 

 
c) Teenuskeskuse mõju organisatsiooni tulemustele ja plaanid edaspidiseks 

1. Kas teenuskeskuse rakendamine on praeguseks juba tulemusi andnud? Kas 

see kajastub kuidagi kulude kokkuhoiu, töö kvaliteedi vmt näol?  

2. Kas ja kuidas teenuskeskuse mõju ettevõtte tulemustele mõõtma/hindama 

hakatakse (mõju kuludele, töö kvaliteedile, sise- ja väliskliendi rahulolule 

jmt)?  

3. Kuidas hindate teenuskeskuse hetkeolukorda (toimib rahuldavalt, vajab 

veidi muudatusi, vajab palju edasiarendamist vmt)? 
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Lisa 1 järg 

4.  Mis on Enics AG nägemus teenuskeskusest tulevikus? Mida tahetakse 

saavutada?  

5. Kas on plaanis ka muude tugitegevuste koondamine teenuskeskusteks?  

6. Mida on seni tehtu põhjal õpitud teenuskeskuste loomise tarbeks tulevikus?  
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Lisa 2. Enics AG Euroopa ja Hiina teenuskeskuste loomise ja 

rakendamise võrdluse koondkokkuvõte 

 

  

Tegur

Keskuse loomise 

peamine motivaator

Hiljem lisandunud 

motivaator

Keskuse loomise 

planeerituse tase

Idee algataja

Asukoha valiku 

mõjutegur

Idee tutvustamine 

teistele äriüksustele

Projektimeeskond

Riskianalüüs ja 

tegevuskava

Peamised raskused 

teenuskeskuse 

juurutusfaasis

Hetkel koondatud 

äriüksuste arv

Ametliku 

teenuslepingu 

olemasolu äriüksuste 

ja keskuse vahel

Teenuskeskuse 

peaeesmärk

Teenuskeskuse 

põhiülesanded

Äriüksustesse 

kohapeale jäävad 

ülesanded

Ülesannete jaotus 

keskuse töötajate 

vahel

Nõuded keskuse 

töötajatele

Muutused 

tööprotsessides

Kasutatavad IT ja 

kommunikatsioonisüst

eemid

Senine saavutatud 

mõju

Edasised plaanid 

teenuskeskusega

Ettevõtte hinnangu 

teenuskeskuse 

hetkeolukorrale

Juhtkonna nägemus 

teenuskeskusest

Teenuskeskuse 

juurutamise 

protsessist saadud 

"õppetunnid" 

edaspidiseks

Tulevikus planeeritud 

koondatavad 

tegevused

Ei oska vastata

Sisseostuosakonna funktsioonid; klienditeeninduse valdkond Sisseostuosakonna funktsioonid; personalijuhtimine, IM töö
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 p
la

a
n

id

Kulude kokkuhoid; tihedam suhtlemine äriüksustega; parem ülevaade äriüksuste 

olukorrast

Kulude efektiivsus (ressursside parem kasutamine); andmete kõrgem kvaliteet; parem 

ülevaade äriüksuste olukorrast

Teenuskeskuse hinnapoliitika täpsem väljatöötamine ja teenuslepingute sõlmimine; 

tööülesannete ühtlustamine keskuse töötajate vahel; teenuskeskuse mõjude hindamine ja 

Järjepidev teenuskeskuse tegevuste parendamine nagu muude ettevõtte protsesside 

puhul

Rahuldav, vajab edasiarendust, aga hetkel toimib vajalikul määral Toimib väga hästi (töös olnud juba 3 aastat)

Ei ole teada Ei ole teada

Projektipõhine lähenemine oleks olnud õigem tegutsemisviis. Palju raskusi valmistas 

projekti "omaniku puudumine" ja määratud vastutajate puudumine

Iga üksusega tegeleb üks kindel raamatupidaja, kes alluvad vanemraamatupidajale. 

Vanemraamatupidaja allub otse äricontrollerile

Erialased teadmised; inglise keel; tööks sobivad isikuomadused (stressi- ja rutiinitaluvus, 

hea suhtlemisoskus, kiire õppimisvõime)

Erialased teadmised; inglise keel; tööks sobivad isikuomadused (stressi- ja rutiinitaluvus, 

hea suhtlemisoskus, kiire õppimisvõime)

Totaalseid muutusi ei ole olnud. Toimunud on protsesside ja IT süsteemide ühtlustumine

Totaalseid muutusi ei ole olnud. Toimunud on protsesside ja IT süsteemide ühtlustumine. 

Muudeti ka töötajate vastutusvaldkondade süsteemi. Varasemalt tegid kõik 

Telefon, e-mail, Microsoft Lynk, Doc Management System, Wise, Palette

Qlickview , elektroonne dokumendihaldussüsteem E-off ice, ERP ja 

raamatupidamistarkvara, Share Point System

Ei ole sõlmitud. Töö toimub suuliste kokkulepete alusel. 

On sõlmitud detailne leping, mis sätestab nii hinnapoliitika kui ka teenuse kvaliteedi 

hindamise aspektid
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Arvete menetluse ja käsitlemise kiirendamine ja parem haldamine; andmete kvaliteedi 

tõstmine

Arvete menetluse ja käsitlemise kiirendamine ja parem haldamine; andmete kvaliteedi 

tõstmine

Ostu ja müügiarvete menetlus; kulude põhjendatuse jälgimine; äriüksuste nõustamine; 

erinevate aruannete koostamine üksustele

Ostu ja müügiarvete menetlus; äriüksuste nõustamine; erinevate aruannete koostamine; 

rahaliste vahendite arvestus; sisekontroll

Palgaarvestus; põhivaraarvestus; maksuarvestus Maksuarvestus; kinnisvara haldamine ja põhivara arvestus; kuluhüvitised

Iga üksusega tegeleb üks kindel raamatupidaja, kes alluvad vanemraamatupidajale. 

Vanemraamatupidaja allub otse äricontrollerile

Ei tehtud Ei tehtud

Töötajate emotsionaalne vastuseis äriüksustes

Suuri raskusi ei olnud. Inimeste mõtteviisi muutmine oli kõige keerukam, kuid mitte takistav 

tegur

5 äriüksust 6-st 2 äriüksust 2-st

Äricontrolleri  idee ja algatus

Low -cost country; vajaliku kompetentsi olemasolu; Elva üksuse aktiivsus ja soov olla 

keskuse asukohaks Beijing üksus oli juba valmis ja toimiv äriüksus. Teine äriüksus (Suzhou) oli alles loomisel

Eelnevat tutvustust ei olnud. Tuli lihtsalt teade, et tippjuhtkonna käsul toimub 

f inantsosakonna funktsioonide koondamine

Controller tutvustas ideed GM-le ning teisele äriüksusele ehitati teenuskeskuse vorm juba 

tehase loomisjärgus sisse.

Controller. Elva tegevjuht. Väliseksperte ei kaasatud Controller. GM. Väliseksperte ei kaasatud

Euroopa teenuskeskus Elvas Hiina teenuskeskus Beijing´s
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Kriitiline kulude kokkuhoiu saavutamise vajadus Kulude kokkuhoid, juhtimine lihtsam (üks üksus), aitas kaasa uue üksuse ülesehitamisele

Teadmiste jagamise sünergia (probleemide kiirem ja parem lahenemine); kulude jätkuv 

kokkuhoid; põhjalikumad ja ühtlasemad tööprotsessid Andmete parem kvaliteet; ressursside efektiivsem kasutus

Ette planeerimata; teenuskeskuse vorm kujunes jooksvalt tegevuste käigus Ette planeeritud; hoolikalt läbi mõeldud ja analüüsitud tegutsemine

Tippjuhtkonna käsk
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Lisa 3. Finantsosakonnad Enics AG äriüksuste struktuuris  

  

En
ic

s 
A

G
  

Enics Eesti AS  Äricontroller 

Controller 

Pearaamatupidaja 

Teenuskeskuse 
vanemraamatupidaja (1) 

Teenuskeskuse  
raamatupidaja (5) 

Enics Finland Oy Äricontroller Pearaamatupidaja Raamatupidaja (2) 

Enics Sweden AB Äricontroller 

Controller (4) 

Pearaamatupidaja (2) Raamatupidaja (2) 

Enics Slovakia s.r.o Äricontroller 

Controller (2) 

Pearaamatupidaja Raamatupidaja (4) 

Enics Scweiz AG Äricontroller 

Controller 

Raamatupidaja (2) 

Enics Electronics (Beijung) 
Ltd 

Teenuskeskuse controller 

Ostuarvete 
raamatupidaja (3) 

Müügiarvete 
raamatupidaja (2) 

Rahaliste vahendite 
arvestaja (1) 

Teenuskeskuse 
palgaarvestaja (1) 

Pearaamatupidaja Arvestaja 

Enics Electronica (Suzhou) 
Ltd 

Controller Pearaamatupidaja 

Raamatupidaja 

Arvestaja 
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Lisa 4. Enics AG Euroopa äriüksuste teenuskeskuse raamatupidaja 

ametijuhend 

 
RAAMATUPIDAJA (ACCOUNTANT) 

AMETIJUHEND 

Nimi  

Koht struktuuris/osakond finants 

Juhtimistasand/roll spetsialist 

Koht maatriksstruktuuris 

või lisarollid 

 

Vahetu juht finantsjuht 

Vahetud alluvad puuduvad 

Asendatavad ja 

asendajad 

Teised raamatupidajad 

 

 

TÖÖ EESMÄRK  

Ettevõtte eesmärkide saavutamiseks vajalike raamatupidamistoimingute teostamine. 

TÖÖ ISELOOM 

Töökoht asub Enics Eesti AS Elva tehase ruumides. Töö on vaimset laadi, püsiv 

dokumentatsiooniga tegelemine. Töö eeldab planeerimist, paindlikkust ning aktiivset 

suhtlemist ettevõttes sees ja vajadusel ka väliste osapooltega. Töökoormus võib olla 

varieeruv teatud kuu nädalatel ja pingeline. Esineb töölähetusi välismaale. 

PEAMISED 

VASTUTUSVALDKONNAD, 

TÖÖÜLESANDED 

TULEMUSED, VÄLJUNDID JA 
TULEMUSLIKKUSE INDIKAATORID 

 

Laoarvete sisestamine 

Kuluarvete sisestamine 

 

 Kuluarved on edastatud kulukeskuse 

juhtidele aktsepteerimiseks  

 Aktsepteeritud arved on sisestatud 

õigeaegselt raamatupidamisprogrammi 

 Kuluarved on sisestatud õigele 

kulukontole, õige kulukoha ja vajadusel 

ka  projekti numbriga 

 Laoarved sisestatakse 

raamatupidamisprogrammi 

 Laoarvetel olevad kogused viiakse kokku 

lattu vastuvõetud kogustega, erinevused 

lahendatakse koostöös lao ja ostjatega 

 Maksetähtaja saabudes on tehtud arvete 

tasumine 

 Töödeldud arvete arhiveerimine 

Kulude põhjendatuse jälgimine  Ettevõtte eesmärkidele mittevastavatest 

kuludest juhtkonna liikmete 

informeerimine 

 Teha ettepanekuid kulude 

vähendamiseks, kulude vähendamist 

võimaldavate protsesside loomine  

Müügiarvete tegemine  Müügiarvete tegemine vastavalt nõuetele 
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 Müügiarvetega seosesolevate raportite 

tegemine 

 Tollipaberite arhiveerimine 

 Klientidele saldoteatiste saatmine 

Koostöö Enicsi äriüksuse teiste 

tehastega 

 Töö teiste tehaste heaks 

Kõigi tehase töötajate toetamine ja 

nõustamine oma vastutusvaldkonnas 

 Asjakohane nõu raamatupidamist 

puudutavates küsimuste 

Igapäevaste, jooksvate probleemide 

lahendamine 

 Oma vastutusvaldkonnas on probleemid 

lahendatud kiireimal võimalusel 

 Muude vastutusvaldkondade probleemide 

puhul on võimalusel osutatud abi  

Muude raamatupidamisalaste 

tööülesannete täitmine  

 Muud finantsjuhi ja pearaamatupidaja 

poolt antud tööülesanded on täidetud 

vastavalt kokkulepetele 

 Raportid ja kokkuvõtted on tehtud 

õigeaegselt (nt hinnaerinevused) 

 Uued tarnijad on sisestatud 

raamatupidamisprogrammi koheselt 

Osalemine arendustegevustes, informatsioonilevi, koostöö ja muud kohustused 

Osalemine töötervishoiu ja tööohutuse alases 

teavituses ja tegevustes 

 Töötaja on teadlik oma töövaldkonna 

ohuteguritest, töökeskkonna 

riskianalüüsi tulemustest ning 

tervisekahjustuste vältimiseks 

rakendatavatest abinõudest. Ta on 

tutvunud stendidel, siselehtedes ja 

sisevõrgus oleva informatsiooniga. 

Vajadusel on ta ise aktiivselt vajalikku 

teavet otsinud. 

 Töötaja järgib töötervishoiu alaseid 

soovitusi. 

 Töötaja on teinud ettepanekuid oma 

töökeskkonna parandamiseks ja 

terviseriskide vältimiseks. 

Informatsioonilevis ja koostöös osalemine  Teised osakonna töötajad on 

õigeaegselt ja adekvaatselt 

informeeritud töötaja valdkonnas 

aset leidvatest sündmustest, 

probleemidest ja arengutest. 

 Töötaja pole mõjuva põhjuseta 

puudunud koolitustelt, koosolekutelt, 

seminaridelt või muudelt üritustelt, 

kus tema osalemine on kohustuslik; 

on ette valmistanud temale 

määratud töölõigu ning selle 

teostanud. 

 Töötaja on aidanud või asendanud 

teisi spetsialiste kokkulepitud ajal, -

tegevustes ja –mahus. 

Jooksvate probleemide lahendamine 

 

 

 

 Töötaja on lahendanud tema 

vastutusvaldkonnas ilmnenud 

probleemi tähtajaks või esimesel 

võimalusel adekvaatselt või 
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Lisa 4 järg pöördunud nõu saamiseks oma 

kolleegide või vahetu juhi poole. 

NÕUDED KVALIFIKATSIOONILE  

Haridus  erialane, raamatupidamine 

Teadmised ja 

kogemused 
 raamatupidamisalane töökogemus 

Tööks vajalikud oskused  raamatupidamise ja maksunduse alase seadusandluse 

tundmine 

 raamatupidamistarkvara kasutamise oskus 

 eesti, inglise keele oskus 

 kontoritarkvara kasutamise oskus 

Olulised isikuomadused  ausus 

 korrektsus 

 avatud suhtlemismaneer 

 positiivne ellusuhtumine 

Füüsilised nõuded  Puuduvad vastunäidustused kõrge vaimse ja/või 

emotsionaalse pingetasemega ning kuvariga töö suhtes. 

KOHUSTUSED 

 kasutama tööaega efektiivselt 

 täitma kehtestatud kvaliteedinõudeid 

 täitma ametijuhendist tulenevaid tööülesandeid ning vahetu juhi ja teiste 

juhtkonnaliikmete seaduslikke korraldusi 

 täitma töölepingust, töösisekorra eeskirjadest ning teistest ettevõttes kehtestatud 

juhenddokumentidest tulenevaid nõudeid 

 täitma kõiki kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemist tulenevaid nõudeid 

 täitma kehtestatud töötervishoiu, töö- ja tuleohutuse eeskirju 

 järgima ettevõtte väärtusi, suhtuma kaastöötajatesse sõbralikult ja austusega 

 kasutama tema käsutuses olevaid töövahendeid ja tehnikat ning ettevõtte vara 

heaperemehelikult, hoidma neid alati korrasolevatena 

 osalema ettevõtte poolt korraldatavatel täiendõpetel 

ÕIGUSED 

 kasutada ettevõtte tööruume ja –vahendeid tööülesannete täitmiseks 

 saada vajalikku infot oma tööülesannete täitmiseks 

 teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks 

 keelduda täiendavatest iseseisvatest tööülesannetest, milleks tal puuduvad oskused 

ja väljaõpe 

 saada tööks vajalikku täienduskoolitust, kui see on vajalik ettevõtte 

majandustegevuse tõhustamiseks 

VASTUTUS 

• Käesoleva ametijuhendiga pandud tööülesannete ja kohustuste täitmine. 

• Oma valdkonna registrite ja dokumentide andmete õigsuse ja ajakohasuse eest 

vastutus. 

• Valdkonna informatsioonilevi adekvaatsuse ja ajastuse eest vastutus. 

• Oma valdkonda puudutavate protseduuride jm sisedokumentatsiooni ajakohasuse 

eest vastutus 

 

KINNITUSED 

 allkiri kuupäev 

Vahetu juht:   

Töötaja: 
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Lisa 5. Enics AG raamatupidamise teenuskeskuse ostuarvete käsitlemise 

protsessi vooskeem 

 

 




