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Nii rahvusvahelised kui ka kohalikud ettevõtted rakendavad üha enam protsessipõhist 

juhtimisviisi. Protsessijuhtimine ja paljud protsesside parendamise meetodid on alguse 

saanud tootmisprotsessist, kuid üha populaarsemaks on muutunud ka äriportsesside ja 

teenustega seotud protsesside parendamine.  

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, milliseid protsesside parendamise 

meetodeid ja kuidas neid rakendatakse Orkla Accounting Centre OÜ-s ning välja töötada 

ettepanekud, kuidas parendada põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi.  

Tegemist on kvalitatiivse uuringuga. Andmeid koguti intervjuude käigus ning Orkla 

Accounting Centre OÜ dokumentidest nagu protsessijoonised ja nende kirjeldused. Püstitatud 

uurimisülesannete lahendamiseks analüüsiti intervjuudest ja dokumentidest saadud andmeid 

ning teostati võrdlusanalüüs.  
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Analüüsi tulemusena selgus, et Orkla Accounting Centre OÜ-s on kasutusel mitmed 

protsesside parendamise meetodid ja üks tööriist. Ettevõttes järgitakse erinevate meetodite 

põhimõtteid ning kasutusel olevat tööriista on kohandatud vastavalt vajadusele. Protsesside 

parendamise peamisteks takistusteks on aja nappus, teadmiste vähesus, töötajate vahetumine, 

tööjõu mõtteviisi muutmine ja hirm muudatuste ees ning tarkvara.  

Põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi parendamiseks välja toodud ettepanekud: 

eemaldada protsessist raiskamist põhjustavad tegevused, standardiseerimise eesmärgil 

vaadata üle sõlmitud lepingud, viia sisse muudatus, kus põllumajandustootjad koostaksid ise 

arve müüdud toodangu eest. Lühikestest maksetähtaegadest kinni pidamiseks on soovitatav 

kasutada faktooringu teenust.  

Käesolevas töös tehtud järeldus saab Orkla Accounting Centre OÜ kasutada protsesside 

parendamise meetodite rakendamisel. Põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi 

parendamiseks välja toodud ettepanekuid saab ettevõte reaalselt kasutada.  

Märksõnad: protsess, protsessijuhtimine, parendamine 
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International and local enterprises are more and more implementing process management. 

First process management and methodologies of process improvement were used in 

manufacturing processes. Nowadays it is very popular to improve also the business processes 

and processes related to services.  

The purpose of this Master thesis is to examine how process improvement methods have been 

implemented in Orkla Accounting Centre OÜ and make suggestions for improvement process 

of farmer`s invoice handling.  

Qualitative research method was used in the Maters thesis. Information was gathered by 

interviewing and by documents provided by Orkla Accounting Centre OÜ such as process 

flowchart and work instructions. Information from interviews and documents were analysed 

and benchmarked to achieve the goals.   
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Based on the research results it was concluded that there were different methods of process 

improvement and a tool for process improvement used in Orkla Accounting Centre OÜ. The 

main reason for insufficient process improvement was the lack of time and knowledge, 

changing the mindsets of employees, fear of the changes and future and everchanging 

software. 

The improvement suggestions for handling farmer`s invoices were the following. It is 

important to remove the waste from processes and get rid of activities what are wasteful 

according to Lean thinking. Making changes in the contracts helps to standardise the 

processes. As well the farmers should issue their own invoices to Orkla. For keeping short 

payment terms it would be advised to use factoring. 

Orkla Accounting Centre OÜ can use the suggestions what were implied in this Master thesis 

to improve the processes. 

 

Keywords: process, process management, improvement 
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SISSEJUHATUS 

 

Protsessijuhtimine on saanud üheks olulisemaks juhtimisviisiks, mis annab organisatsioonile 

selge ülevaate ettevõttes toimuvatest tegevustest. Nii rahvusvahelised kui ka kohalikud 

ettevõtted tegelevad üha enam protsesside kaardistamise ja parendamisega. Protsessijuhtimine 

ja paljud parendamise meetodid on alguse saanud tootmisprotsessist, kuid üha populaarsemaks 

on muutunud ka äriprotsesside ja teenustega seotud protsesside parendamine, mis on üheks 

põhjuseks ka antud teema valikul. Protsesside parendamise kaudu on organisatsioonidel 

võimalik tõhusamalt pakkuda kaupu ja teenuseid ning seeläbi suurendada tootlikkust. 

Tootlikkuse tõstmine on ettevõtluskeskkonnas üks olulisemaid märksõnu, et püsida 

konkurentsivõimeline. Lisaks tootlikkuse tõstmisele võimaldab protsesside parendamine tõsta 

toodetava kauba või pakutava teenuse kvaliteeti. Nii protsessijuhtimise kui ka protsesside 

parendamise meetodite rakendamise kohta leiab väga palju edulugusid, kus organisatsioonid on 

kindlate meetodite rakendamisel jõudnud maailma tippu.  

Käesolevas töös läbi viidud uuring on teostatud Orkla Accounting Centre OÜ-s, mis on Orkla 

kontserni üks osa. Orkla kontsern on juhtiv toiduainete ja tarbekaupade tootja Põhjamaades ja 

Baltikumis ning nende turgude käive moodustab ligikaudu 80% kogu Orkla grupi toidu- ja 

tarbekaupade käibest. Lisaks tegutseb Orkla grupp väiksemas mahus ka Kesk-Euroopa ja India 

turgudel. Eestis kuuluvad Orkla gruppi ettevõtted AS Kalev ja  AS Põltsamaa Felix. Orkla grupp 

on väga suur ja koosneb paljudest tootmisettevõtetest. Tootmisprotsesside toetamiseks on 

oluline ka tugiprotsesside, nagu näiteks raamatupidamise efektiivne toimimine. Efektiivsuse 

suurendamiseks rajas Orkla grupp 2013. aastal Tallinnasse Orkla Accounting Centre OÜ, mis 

on ühtne raamatupidamiskeskus grupi ettevõtetele ning järk-järgult viiakse ettevõtete 

raamatupidamist üle raamatupidamiskeskusesse. Seisuga 31. august 2016 teenindab Orkla 

Accounting Centre OÜ 19 Orkla grupi ettevõtet ning toimib pidev laienemine. Sellega kaasneb 

pidev protsesside muutmine, täiustamine ja parendamine, sest organisatsioonides on 
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raamatupidamise teostamise protsessid olnud erinevad tulenevalt eelkõige grupi ettevõtete 

ajaloolistest taustadest.  

Orkla Accounting Centre OÜ on tegelenud ettevõtte loomisest alates protsessijuhtimisega, mis 

hõlmab protsesside kaardistamist ja kirjeldamist ning on eelduseks standardiseerimisele. 

Protsesside parendamisega kindlaid meetodeid järgides on ettevõttes rohkem tegeletud alates 

2016. aastast, mis on ka ajendiks käesoleva töö teema valikul ning annab ainulaadse võimaluse 

analüüsida teenuse osutamisega seotud protsesside parendusi. Teenuste ja äriprotsesside 

parendamist on varasemalt uurinud näiteks Aiki Priks 2015. aastal oma magistritöös 

„Protsesside parendamise meetodite rakendamine Eesti valitsusasutustes“, mis keskendus 

avalikule sektorile ja oli esimene uuring Eestis, mis käsitles protsesside parendamise meetodite 

rakendamist avalikus sektoris.  Samuti uuris Imre Lall 2016. aastal oma magistritöös „Timmitud 

Kuue Sigma lähenemise rakendamine avalikus sektoris Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti näitel“ protsesside parendamist avalikus sektoris kindla meetodi järgi.  

Käesolevas töös uuritakse detailsemalt põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsesse, mida 

Orkla Accounting Centre OÜ teostab grupi ettevõtetele. Antud protsesside kaardistamisega 

nähti, et põllumajandustootjatega arveldamise protsesse teostatakse grupi ettevõtetele erinevatel 

viisidel, kuigi protsesside sisendid ja väljundid on sarnased. Samuti erinevad 

põllumajandustootjatelt tooraine ostmise ja selle eest arveldamise protsessid teiste hankijatega 

tehtavatest toimingutest. Antud protsesse uuritakse detailsemalt seetõttu, et Orkla Accounting 

Centre OÜ ei ole nende protsesside parendamisega tegelenud. Käesoleva töö autor on töötanud 

Orkla Accounting Centre OÜ-s, mis oli ka üheks ajendiks antud teema valikul.  

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, milliseid protsesside parendamise meetodeid 

ja kuidas neid rakendatakse Orkla Accounting Centre OÜ-s ning välja töötada ettepanekud, 

kuidas parendada põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi.  

 Magistritöö eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisülesanded on järgmised: 

• selgitada välja, kuidas toimub protsessijuhtimine Orkla Accounting Centre OÜ-s ning 

millised on ajendid protsesside parendamiseks; 
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• selgitada välja millised meetodeid ja tööriistu rakendatakse Orkla Accounting Centre 

OÜ-s protsesside parendamiseks;  

• uurida välja, mis on takistusteks ja mis on edufaktoriteks protsesside parendamisel; 

• välja uurida, kuidas toimivad põllumajandustootjatelt ostmise ja arvete käsitlemise 

protsessid erinevates Orkla grupi ettevõtetes;  

• analüüsida põllumajandustootjate ja teiste hankijate arvete käsitlemise protsesside 

erinevusi ja erinevuste põhjuseid.  

Käesolev magistritöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk on teoreetiline ning selles 

antaks ülevaade olulistest mõistetest, protsessijuhtimise olemusest ja selle ajaloost. Lisaks 

vaadeldakse levinuimaid protsesside parendamise meetodeid ning vahendeid ehk tööriistu 

nende rakendamiseks. Lisaks tuuakse välja meetodite kriitika. Samuti selgitatakse protsesside 

kirjeldamise võimalusi.  

Teine peatükk on empiiriline ning selles keskendutakse Orkla Accounting Centre OÜ-s 

läbiviidud uuringule. Esmalt tutvustatakse teise peatükis kogu Orkla gruppi ning antakse 

ülevaade ka uuritavast ettevõttest. Seejärel selgitatakse materjale ja metoodikat. Tegemist on 

kvalitatiivse uuringuga, kus andmeid koguti intervjuude käigus ning Orkla Accounting Centre 

OÜ dokumentidest nagu protsessijoonised ja nende kirjeldused. Uuringu analüüsi osa esitatakse 

kahes alapeatükis. Esmalt antakse ülevaade protsesside parendamise meetodite rakendamise 

kohta ja seejärel tutvustatakse põllumajandustootjatega seotud arvete protsessi võrdlusanalüüsi. 

Tulemused ja autoripoolsed ettepanekud esitatakse eraldi alapeatükis.    
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1. PROTSESSIDE JA NENDE PARENDAMISE MEETODITE 

TEOREETILINE KÄSITLUS 

 

1.1. Protsessi mõiste ja protsessijuhtimise olemus 

 

Tänapäeval on organisatsioonides järjest suurenev roll protsessidel ja protsessijuhtimisel. Üha 

enam ettevõtteid keskenduvad organisatsioonis toimuvate tegevuste kaardistamisele ja 

dokumenteerimisele, parendamisele ja kontrollile ehk keskenduvad protsessipõhisele 

juhtimisele. Protsessipõhine lähenemine annab juhtkonnale selge ülevaate organisatsioonis 

tehtavatest töödest ning aitab tegevusi paremini mõista. Käesolevas peatükis annab töö autor 

ülevaate protsesside olemusest ja protsessijuhtimise definitsioonist.  

Protsess on tegevuste või sündmuste jada. Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon 

(International Organization for Standardization) ehk ISO, mis tegeleb standardimisega, 

defineerib dokumendis ISO 9000:2000 protsessi kui vastastikku seoses olevate või vastastikku 

mõjuvate tegevuste kogumit, mille tulemusena muutub sisend väljundiks ning mille kaudu 

luuakse väärtust.  

H. J. Harrington toob raamatus „Business Process Improvement“ (1991:9) välja, et ilma 

protsessideta ei saa tekkida toodet ega teenust ning peaaegu kõiki tegevusi saab lahti mõtestada 

protsessidena. Tõepoolest saab peaaegu kõiki tegevusi protsessidena vaadelda, näiteks võib 

protsessidena lahti mõtestada indiviidide igapäevaseid tegevusi nagu kohvi keetmine, samuti on 

protsess näiteks tootmine, ostmine, müümine jne. Antud autori teos on teema käsitluses oluline 

ja laiendab seda ning annab teoreetilisele osale aluspõhimõtted, mida on võimalik rakendada 

Orkla grupi põllumajandustootjatega arveldamise protsesside parendamisel.  Harringtoniga 

sarnaselt on ka teised autorid rõhutanud, et kõiki tegevusi saab lahti mõtestada protsessidena, 
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kuigi seda igapäevaelus ei panda tähele. Alles siis kui asjad ei lähe planeeritult, hakatakse 

mõtlema tegevustele kui protsessidele ja neid analüüsima. (Madison 2005:1) 

Nii eesti kui ka inglise keelses kirjanduses eristatakse mõisteid tootmisprotsess (Production 

Process) ja äriprotsess (Business Process). Tootmisprotsess hõlmab toote valmimist, mille 

sisendiks on toormaterjal ja väljundiks valmistoodang, mida saab müüa kliendile. (Harrington 

1991:9). Inglise keelne protsessijuhtimise alane kirjandus keskendub eelkõige äriprotsessidele.  

Äriprotsess on omavahel seotud ja struktureeritud tegevuste kogum, mis on suunatud 

tootele/teenusele lisaväärtuse andmisele ja mis rahuldab kliendi vajadusi. (Uuenduslik tootmine, 

lk 69) T. Burlton selgitab raamatus Business Process Management, et äriprotsess saab alguse 

tegevusest ja lõppeb siis, kui klient saab oodatava väljundi. H. James Harrington (Business 

Process Improvement, 1991:9) läheneb mõiste äriprotsess defineerimisel teisest küljest ning 

defineerib äriprotsessidena neid protsesse, mis toetavad tootmisprotsessi kui põhiprotsessi. 

Tema lähenemisel on äriprotsessideks näiteks palga maksmine, raamatupidamine jne. 

Käesolevas töös lähtutakse mõiste äriprotsess kasutamisel Harringtoni definitsioonist.  

Protsessijuhtimine (ingl. k Process Management) hõlmab organisatsiooni protsesside 

kaardistamist, parendamist ja kontrollmehhanisme vastavalt organisatsiooni eesmärkidele. 

Roger T. Burlton defineerib, et äriprotsesside juhtimine (Business Process Management - BPM) 

on tegevus, mis peab tagama ettevõtte jätkusuutliku arengu. Äriprotsesside juhtimine tähendab 

haldamist, järjepidevat uuendamist ja üle vaatamist, kontrollimist, et äriportsessid ei läheks 

üksteisega vastuollu. John Jeston (2006: 73)  toob mõiste äriprotsesside juhtimine selgitamisel 

välja, et paljude klientide arvates tähendab juhtimine tarkvara või programmi, mis võimaldab 

protsesse modelleerida ja hallata, kuid programm on ainult töövahend. Ta toob välja, et 

äriprotsesside juhtimisel on tarkvarast olulisemad teadmised metodoloogiast ja raamistik 

protsesside järjepidevaks parendamiseks. (Jeston, Nelis 2006: 9) 

Protsessijuhtimisel on palju positiivseid mõjusid näiteks aitab organisatsioonil keskenduda 

kliendi vajadustele. Samuti annab protsessijuhtimine hea ülevaate organisatsioonis toimuvatest 

tegevustest, aitab arendada mõõdikute süsteemi, aitab paremini mõista, kuidas sisendid 
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muudetakse väljunditeks. Sealhulgas kui hästi organisatsioon toimib, milliseks organisatsioon 

võib saada. (Harrington 1991:16) 

Protsessipõhine lähenemine organisatsioonis läbiviidavatele tegevustele aitab kaasa 

standardimisele ja automatiseerimisele, mis on nii tootmise kui ka teeninduse valdkonna kulude 

kokku hoidmise kohalt väga oluline. Teeninduse valdkonna all on käesolevas töös mõeldud nii 

ettevõtteid, kelle peamine tegevus on teenuse pakkumine kui ka tootmisega tegelevate ettevõtete 

osakondi, kelle töö ei ole otseselt tootmine nagu müügiosakond, raamatupidamise osakond, 

turundusosakond jne. Kui siiani on organisatsioonid keskendunud pigem tootmisprotsessi kui 

põhiprotsessi juhtimisele siis üha päevakohasem on ka äriprotsesside juhtimine. 

Lisaks mõistetele protsess ja protsessijuhtimine, on oluline lahti mõtestada ka kvaliteet ja 

kvaliteedijuhtimise mõiste. Tervikliku kvaliteedijuhtimise (TQM) järgi tähendab kvaliteet 

kliendi nõuete täitmist. Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni definitsiooni järgi on kvaliteet 

toote või teenuse omaduste ja karakteristikute kogum, mis võimaldab rahuldada määratud või 

eeldatavaid vajadusi. (Oakland 2006:4) Seega kvaliteet on miski, mis vastab toote või teenuse 

puhul kliendi ootustele ja soovidele, samal ajal peab toode või teenus vastama ka kehtivatele 

normidele, tavadele ja teatud juhtudel ka seadusest tulenevatele sätetele. Kvaliteedijuhtimine 

hõlmab organisatsiooni tegevusi, mis on seotud kvaliteedi ning selle saavutamise ja tagamisega 

(Oakland 2006:12).  Oluline on siinkohal välja tuua, et kvaliteedijuhtimine ja protsessid on väga 

tihedalt omavahel seotud. Protsesside analüüsimine ning sisendite ja väljundite määratlemine ja 

uurimine aitavad kvaliteeti tõsta ja on kvaliteedijuhtimise seisukohalt väga vajalikud tegevused.   

Protsessipõhise juhtimisviisi juurutamisega tegelevad nii erasektoris tegutsevad 

organisatsioonid kui ka avaliku sektori organisatsioonid. Ka Eestis tegelevad avaliku sektori 

organisatsioonid protsessipõhise juhtimise juurutamisega. Maailma juhtiv auditi, maksu ja 

ärikonsultatsiooni teenuste pakkuja Ernst & Young on välja andnud käsiraamatu „Avaliku 

sektori äriprotsessid“ protsessijuhtimise ja protsessikaardistuse metoodikast,  mis sobib 

kasutamiseks Eesti avaliku sektori organisatsioonidele.  
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Antud raamatus on välja toodud, et protsessijuhtimisest saavad kasu kõik organisatsiooni 

osapooled:  

• juhtkond saab mõõdikute kaudu ülevaate organisatsioonis toimuvatest protsessidest; 

• protsessis osalejad saavad selge ülevaate tööülesannetest; 

• klientide jaoks on selge, kuidas organisatsioonis on töö korraldatud (Ernst & 

Young:1).  

Eelnevad punktid on küll suunatud avaliku sektori organisatsioonidele, kuid need kehtivad ka 

erasektori organisatsioonides, kus on rakendatud protsessijuhtimist.  

 

 

1.2. Ülevaade protsessijuhtimise ajaloost 

 

Protsessipõhine lähenemine sai alguse tööstusrevolutsioonist 18. sajandi lõpus ja 19. sajandil 

kui tootmisprotsessis toimusid märkimisväärsed muudatused. Üks esimesi, kes pööras 

tähelepanu tootmise efektiivsuse tõstmisele oli Ameerika insener Frederick Winslow Taylor, 

kes koos oma kolleegidega arendas moodsat tööstustehnoloogiat ja pööras tähelepanu 

protsesside arendamisele, vähendades manuaalset tööd tootmisprotsessis. Taylor oli üks 

märkimisväärseim juhtimisteooria esindaja. Tema tähtsaim teos on „The Principles of Scientific 

Management“, mille ilmumisega sai alguse teadusliku juhtimise koolkond. Taylori keskendus 

töö tegemise analüüsile, mille kaudu oli tema arvates võimalik leida efektiivseim viis töö 

tegemiseks. Taylor töötas välja ajauuringu mõiste, mis tähendas, et esmalt mõõdeti aega, mis 

kulus töötajatel tööprotsesside täitmiseks ja seejärel muudeti tööülesandeid nii, et neid oleks 

veel kiiremini võimalik täita. Taylorit ja teadusliku juhtimise koolkonda peetakse 

protsessipõhise lähenemise algatajateks. Taylori kontseptsioon on oluline ka tänapäeva 

protsessijuhtimises. Aja faktor mängib väga suur rolli, miks organisatsioonid soovivad protsesse 

parendada. Kiiremini läbi viidavad protsessid võimaldavad tõsta efektiivsust. (Lusk jt 2005: 2) 

Järgmine lisa protsessipõhisesse lähenemisse oli Ameerika inseneride Walter A. Shewhart, 

William E. Deming, Joseph M. Juran 1920. aastatel. Nad kõik täiendasid Frederick W. Taylori 
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mõtteviisi, kaasasid protsessijuhtimisse mõõdikud ja limiteerisid protsesside variatsioone. 

Lisaks andsid nad volitused töötajatele ise parendada nende tehtavaid protsesse. (Jeston, Nelis 

2006:3) Walter A. Shewhart oli lisaks ka füüsik ja statistik, kes keskendus protsesside 

kontrollimisele ning rõhutas, et oluline ei ole vaid lõpptoodangu kvaliteet vaid kogu 

tootmisprotsessi kvaliteet. Tema seisukoht oli, et protsesse saab analüüsida kasutades statistilisi 

meetodeid ja nende abil on võimalik teada saada, kas protsessid toimivad ja on kontrolli all 

(Smith 2009).  

Nagu ka eelnevalt mainitud, on protsessijuhtimine väga tihedalt seotud kvaliteedijuhtimise 

teooriaga. Juba Shewart rõhutas oma protsessijuhtimise teoorias, et oluline on nii lõpptoodangu 

kui ka kogu tootmisprotsessi kvaliteet. Protsessijuhtimise teooriast on alguse saanud ka 

kvaliteedijuhtimine. Tervikliku kvaliteedijuhtimise rajajaks peetakse William E. Deming`it. 

Terviklik kvaliteedijuhtimine on organisatsiooni juhtimise teooria ja ka meetod, mis võimaldab 

suurendada organisatsiooni konkurentsivõimet, tulemuslikkust ja paindlikkust (Oakland 2006: 

29).   

Suure panuse protsessijuhtimise arengusse on andnud Toyota Motor Company oma uuendusliku 

tootmissüsteemiga (Toyota Production System - TPS), mille töötasid välja Jaapani insenerid 

Taiichi Ohno ja Eiji Toyoda aastatel 1948 kuni 1975. Antud tootmissüsteem erines seni kasutuse 

olnud masstootmisest, keskendudes laovarude vähendamisele ja võimaldas toota tellitud koguse 

minimaalsete kadude juures. TPS süsteemi on hiljem täiendatud ning 1990. aastal andsid 

Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi teadlased James P. Womack, Daniel T. Jones ja Daniel 

Roos välja inglise keelse raamatu „The Machine That Changed The World“ (ilmunud ka eesti 

keeles „Masin, mis muutis maailma“). Antud raamat tutvustas TPS süsteemi laiemale hulgale 

inimestele ning seda peetakse rahvusvaheliselt üheks olulisemaks tänapäevaseid 

juhtimispõhimõtteid tutvustavaks teoseks ning see on ilmunud mitmekümnes eri keeles.  

Antud teos käsitleb Toyota poolt arendatud tootmissüsteemi ning ettevõtte struktuuri ja 

töökorraldust autotööstuses kirjeldades kahte erinevat ärijuhtimissüsteemi, masstootmist ja 

timmitud tootmist. Selleks, et lahti mõtestada timmitud tootmine tuleb esmalt aru saada 
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käsitöönduslikust ja masstootmisest. Käsitöönduslik tootmine tähendab tootmist, kus iga ese 

valmistatakse täpselt selline nagu tarbija soovib ja üks ese korraga, kasutades kvalifitseeritud 

tööjõudu. See aga tähendab, et toote hind on liiga kallis, et kõik tarbijad seda saaksid osta. 

Tänapäeval saab käsitööndusliku tootmist võrrelda eritellimusel tehtavate toodetega. 

Masstootmises kasutatakse poolkvalifitseeritud või kvalifitseerimata tööjõudu, kes masinate 

abil toodavad suures koguses standardtooteid. Timmitud tootmine on kahe eelpool mainitu 

vastand. Selle süsteemi puhul rakendatakse kogu organisatsioonis mitmekülgsete oskustega 

töötajaid ning oluline on võimalikult suures mahus kasutada paindlikke ja automatiseeritud 

masinaid, et toota suures koguses mitmekesiseid tooteid. (Womack jt 2010: 11) 

Raamatus nimetati TPS süsteem ümber Lean-ks, mida eestikeelses kirjanduses nimetatakse 

terminitega kulusäästlik juhtimine, kulusäästlik tootmine, timmitud tootmine, lisaks on eesti 

keeles kasutusel ka tõlkimata variant lean juhtimine. Inglise keeles on kasutusel terminid: lean 

performance, lean production, lean thinking. (Avaliku sektori äriprotsessid) Ettevõtluse 

Arendmise Sihtasutuse eestvedamisel valmis 2013. aastal kulusäästliku mõtlemise terminite 

seletav sõnaraamat, kus ekspertkomisjon otsustas kasutada lean mõtteviisi kasutamisel varianti 

kulusäästlik (Kulusäästliku mõtlemise terminite…2013). Sellest lähtuvalt kasutatakse ka 

käesolevas magistritöös terminit kulusäästlik juhtimine ja mõtteviis.   

Womack’i, Jones’i ja Roos’i teos „The Machine That Changed The World“ käsitleb 

juhtimispõhimõttteid autotööstuses ning keskendub eelkõige tootmisprotsessile. 1990. aastatel 

toodigi kulusäästliku mõtteviisi nõrkusena välja, et see on üles ehitatud liiga autotööstuse 

põhiselt ning seda sai rakendada ainult tootmisprotsessis. Samuti toodi negatiivse ajaoluna välja 

liigset keskendumist meetodi rakendamise vahenditele jättes arvestamata inimfaktori. 1990. 

aastatest alates on kulusäästlikku juhtimisviisi pidevalt arendatud ning põhimõtteid laiendatud 

viisil, et neid oleks võimalik kasutada ka teistes tööstusharudes. 2000. aastatest on kulusäästliku 

juhtimisviisi põhimõtteid arendatud nii, et neid oleks võimalik rakendada ka teenuste 

valdkonnas. (Hines jt 2004: 995-996) Kulusäästliku juhtimise põhimõtted, mida tänapäeval on 

võimalik rakendada ka teenuste valdkonnas, on välja toodud järgmises peatükis.  
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Toyota tootmissüsteem on hea näide sellest, kuidas protsesside muutmine võimaldas toota 

väiksemate kadudega, mis aitas Toyotal konkureerida teiste suurete autotööstuse ettevõtetega. 

Protsessipõhine lähenemine kui juhtimismeetod levib üha laialdasemalt. Paljud Eesti ettevõtted 

tegelevad üha enam protsesside kaardistamise ja dokumenteerimisega ning seejärel protsesside 

parendamise meetodite ja nende vahendite ehk tööriistade rakendamisega.  

 

 

1.3. Protsesside parendamise meetodid 

 

1.3.1. Lean juhtimine ehk kulusäästlik juhtimine 

 

Kulusäästlik juhtimine kui juhtimisfilosoofia, mis keskendub protsesside parendamisele, arenes 

välja Toyota tootmissüsteemist. Kulusäästliku juhtimise põhimõte on protsessidest eemaldada 

tegevused, mis tekitavad raiskamist, on ebaefektiivsed ja ei lisa kliendi jaoks väärtust. Selliste 

tegevuste eemaldamise eesmärk on vähendada kulusid. Antud juhtimisviisis on olulisel kohal 

ka võimustatud töötajad ehk inimesed, kes on protsessidega lähemalt seotud ja saavad kõige 

paremini protsesse parendada. (Mourtzis jt 2016:199) Kulusäästliku juhtimise teooria jagab 

protsesside käigus teostatavad tegevused väärtust lisavateks, vajalikeks ja väärtust mitte 

lisavateks. Väärtust lisavad tegevused on sellised, mis muudavad sisendid ehk toormaterjali või 

informatsiooni väljunditeks ehk tooteks või teenuseks ning mille eest on klient nõus maksma. 

Väärtust mitte lisavad tegevused aga nõuavad ressurssi, seejuures väärtust loomata. Lisaks 

sisaldavad protsessid tegevusi, mis on väljundi saavutamiseks vajalikud. (Melton 2005: 670) 

Kulusäästliku juhtimise põhimõtete kohaselt esineb protsessides seitse erinevat tüüpi raiskamist. 

Raiskamine on kulusäästliku juhtimise kohaselt ületootmine, ootamine, transport, üleliigsed 

varud, ümbertöötlemine, üleliigsed liigutused ja defektid (Melton 2005: 666) Mõned autorid 

toovad välja ka kaheksanda tüübi, milleks on töötajate potentsiaali kasutamata jätmine. 

Raiskamise tüübid on välja kujunenud tootmisprotsessi arvestades, sest kulusäästlik juhtimine 

sai alguse tootmisprotsessi ümberkorraldamisest. Kulusäästlikku juhtimist on käsitletud rohkem 
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tootmisprotsesside parendamise viisina ning kirjandus läheneb sellele mõtteviisile 

tootmisprotsesside põhiselt, kuid järjest enam on kulusäästlikku juhtimisfilosoofiat hakatud 

rakendama teenuste valdkonnas. Samuti on kulusäästliku juhtimise printsiibid laienenud 

raamatupidamise valdkonda, mis oma olemuselt on teenus. Üha enam tegelevad suured 

rahvusvahelised organisatsioonid raamatupidamise kui ühe tervikliku protsessi 

tsentraliseerimise ja standardiseerimisega ehk kogu kontserni raamatupidamine koondatakse 

ühte üksusesse. Selle tegevuse tõttu on raamatupidamist kui protsessi hakatud parendama 

kulusäästliku mõtteviisi põhimõtete alusel. Inglise keeles on tekkinud mõiste Lean Accounting, 

mida eesti keeles tõlgitakse kui kulusäästlik raamatupidamine või lean raamatupidamine.  

Nagu eelnevalt kirjeldatud, on kulusäästliku juhtimise põhimõtete kohaselt olemas seitse ja 

mõningate autorite kohaselt kaheksa erinevat tüüpi raiskamist. Raamatupidamise protsessis võib 

üleliigse varu näitena tuua käsitlemata arved, lugemata e-kirjad ja lõpetamata töö. 

Ümbertöötlemise alla kuuluvad kõik korrektsioonid, üleliigsed liigutused on kõik tegevused, 

mis kaasnevad informatsiooni otsimisega näiteks erinevatest süsteemidest. Ootamine tähendab 

raamatupidamises näiteks informatsiooni, e-kirja vastuse, kinnituse ootamist. Transport on 

raamatupidamise protsessis näiteks posti teel saadetav paberarve. Suurtes organisatsioonides 

võib ületootmine tekkida näiteks aruannete ja raportite koostamisel, milles olevat informatsiooni 

ei kasutata. Üleliigsete liigutustena võib käsitleda tööd, mida tehakse rohkem kui tegelikult on 

vaja. (Kukkonen 2015) Toodud näidetest on näha, et kulusäästliku juhtimise põhimõtteid saab 

väga edukalt üle kanda teenuse osutamise protsessidesse ning raamatupidamisse. Antud juhul 

on välja toodud vaid üksikud näited, kuid neid esineb protsessides palju enam.  

Brian H. Maskell ja Bruce L. Baggaley (2005) on välja toonud traditsioonilise raamatupidamise 

protsessi puudused. Esmalt toovad nad välja, et kulusäästlikku mõtteviisi kasutamata on 

raamatupidamine keeruline ja raiskav protsess, kus kasutatakse palju väärtust mitte lisavaid 

tegevusi ja tehakse suurel hulgal kulutusi.  Teiseks toovad nad välja, et traditsiooniliselt teenuse 

pakkumine loob suures mahus raporteid ja aruandeid, millel ei ole tegelikku väärtust, kuna need 

on informatsiooniga üle küllastunud ning töötajad ei oska nendest välja lugeda vajalikku 

informatsiooni otsuste tegemiseks. (Maskell, Baggaley 2005:35) 
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Samad autorid on loonud visiooni, milline peaks olema kulusäästlik raamatupidamine. Esmalt 

peab see andma õigeaegset ja arusaadavat informatsiooni otsuste tegemiseks ning seeläbi 

kasvatama kliendi rahulolu ja suurendada kasumlikkust. Teiseks on vajalik kasutada 

raamatupidamise protsessi parendamisel kulusäästliku juhtimisfilosoofia meetodeid, et 

protsessist kõrvaldada raiskamist põhjustavad tegevused, sealjuures säilitades kontrolli protsessi 

üle. Kolmandaks tõid nad välja, et nii nagu traditsiooniline raamatupidamine, peab ka 

kulusäästlik raamatupidamise protsess kinni pidama raamatupidamise printsiipidest, 

seadusandlusest ning organisatsiooni sisemistest nõuetest. Maskell ja Baggaley pidasid 

oluliseks ka kulusäästliku mõtteviisi selgitamist organisatsiooni töötajatele. (2005: 36) 

Raiskamise vähendamine protsessides on üks kulusäästliku juhtimise tehnika, kuid lisaks sellele 

on veel mitmeid abivahendeid ja tööriistu. Üks tuntumaid on 5S tehnika, mille sisuks on töökoha 

korda seadmine. Korras töökoht vähendab aega asjade otsimisele võimaldades lihtsamalt ja 

efektiivsemalt tööd teha. 5S meetod koosneb viiest etapist. Esimene etapp on sorteerimine, kus 

selekteeritakse välja vajalikud asjad ja kõrvaldatakse mittevajalik, teine etapp on sära, mille 

käigus puhastatakse töökoht, kolmas etapp on korda seadmine ehk paigutatakse asjad 

kindlatesse kohtadesse, neljas etapp on standardiseerimine, kus eelnev etapp kinnitatakse ning 

viimasena säilitamine, mille käigus hoitakse eelnevate etappidega loodud korda (Jiméneza jt 

2015: 164). 5S tehnika rakendamise kohta on teostatud mitmeid uuringuid, kuid need on 

teostatud eelkõige tootmisega seotud töökohtadel, laborites ja meditsiiniasutustes. Antud 

töökohtadel aitab tehnika rakendamine kaasa ka ohutuse tõstmisele ning seda soovitab ka 

Tööinspektsioon. Nagu kogu kulusäästliku juhtimise kontseptsiooni laienemisega teenuste ja 

raamatupidamise valdkonda, saab ka 5S tööriista edukalt rakendada nendes valdkondades. 

Arvutiga töötavate inimeste füüsilist töökohta on võimalik samuti seda tehnikat järgides korda 

seada, sellest aga olulisemgi on, et näiteks arvutis olevad failid on korda seatud ning vajadusel 

on õiget dokumendi lihtne leida. Lisaks 5S tehnikale on kulusäästliku juhtimise kontseptsioonis 

veel mitmeid tööriistu nagu kaizen meetod, kanban süsteem ja veel mitmeid teisi, kuid neid 

käesolevas magistritöös põhjalikumalt ei käsitleta.  
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1.3.2. Kuue Sigma meetod 

 

Kuus Sigmat (inglise keeles Six Sigma) on paindlik süsteem, mille abil saavutada, säilitada ja 

maksimeerida äriline edu. Kuue Sigma meetod sai alguse 1980. aastatel elektroonika ettevõttest 

Motorola. Tingituna Jaapani konkurentide tegevusest otsis Motorola lahendust, kuidas 

konkurentsis püsida. Kuus Sigmat keskendub protsesside juhtimisele ja parendamisele võttes 

aluseks kliendi vajadused, faktid, andmed ja statistilise analüüsi. Kuue Sigma süsteemi juured 

ulatuvad tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni, mida arendas William E. Deming 1920. 

aastatel ja millelt on üle võetud mitmed põhimõtted ja meetodid. (Pande jt 2000: 26)  

Kuus Sigmat on oma olemuselt on kogu organisatsiooni hõlmav strateegia,, millest üks osa 

hõlmab protsesside juhtimist, nende järjepidevat parendamist ja ümberkavandamist. Samuti 

hõlmab Kuue Sigma kontseptsioon ka statistilist protsessikontrolli. Protsesside parendamiseks 

kui ka nende ümberkavandamiseks on Kuue Sigma kontseptsioonis loodud DMAIC mudel, mis 

on tulnud mudelis olevate etappide inglise keelsetest nimetustest: define, measure, analyse 

improve, control ehk:  

• probleemi defineerimine; 

• probleemi ulatuse täpsustamine ja mõõtmine; 

• protsessi analüüsimine ja juurpõhjuste tuvastamine; 

• parenduste väljatöötamine ja rakendamine; 

• protsessi kontrollimine. (Pande jt 2000: 58) 

Uute protsesside loomiseks on Kuue Sigma kontseptsioonis ka DMADV mudel, mille kolm 

esimest etappi on samad, mis DMAIC mudelis ehk defineerimine, mõõtmine ja analüüsimine 

kuid neljandaks etapiks on disainimine ning viiendaks etapiks kinnitamine. Peamine erinevus 

seisneb selles, et DMADV mudeli viimastes etappides keskendutakse rohkem kliendi 

vajadustele, sest tegemist on uute protsesside loomise mudeliga. Laialdasemalt on kasutuses 

DMAIC mudel, sest Kuue Sigma meetodit rakendavad organisatsioonid soovivad enamasti 

olemasolevaid protsesse parendada. (Lin jt 2009: 111) Lisaks eelpool nimetatule on Kuue Sigma 
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kontseptsioonis veel hulgaliselt erinevaid tööriistu, mis hõlmavad nii tervet organisatsiooni 

strateegiat kui ka kitsamalt protsesside juhtimist.  

Nagu eelnevas peatükis välja toodud, on kulusäästliku juhtimise kontseptsioonis välja 

kujunenud teenusprotsesside parendamise võimalused, samuti on ka Kuue Sigma meetodit 

võimalik rakendada teenindusprotsessides, mille hulka kuulub ka raamatupidamine. Kuue 

Sigma rakendamine teenindusprotsessides on keerulisem kui tootmisprotsessis, sest sisendit ja 

väljundit on keerulisem määrata, sest üldjuhul pole see füüsiline objekt nii nagu tootmisprotsessi 

väljund. Teenindusprotsessid toimivad enamasti ilma füüsilise substantsita ning protsessi 

parendamiseks või muutmiseks ei piisa ainult näiteks töö ümberkorraldamisest või masinate 

vahetamisest. (Pande jt 2000: 72) Samad probleemid kerkivad esile ka teiste protsessi 

parendamise meetodite rakendamisel teenuste valdkonnas.  

 

1.3.3. Timmitud Kuus Sigma meetod 

 

Eelnevates peatükkides oli kirjeldatud kahte juhtimismeetodit: kulusäästlik juhtimine ja Kuus 

Sigmat. Neid kahte süsteemi on omakorda põimitud ja ühendatud ühtseks põhimõtete kogumiks, 

mida inglise keeles nimetatakse kui Lean Six Sigma, eesti keeles on kasutusel terminid nagu 

Timmitud Kuus Sigma ja Lean Kuus Sigma. Timmitud Kuus Sigma on äristrateegia ja meetod, 

mis võimaldab protsesse tõhusamaks tehes saavutada suuremat kliendi rahulolu ja parandada 

organisatsiooni kasumlikkust. Timmitud Kuus Sigma on tekkinud vajadusest leida meetod 

parendamiseks ja probleemide lahendamiseks. (Snee 2010: 10) Kontseptsioon on kombineeritud 

kulusäästliku juhtimise ja Kuue Sigma meetodi parimatest põhimõtetest ning antud metoodika 

puhul on protsesside parendamiseks kasutamisel samad tööriistad nagu eelnevates peatükkides 

kirjeldatud meetodites.  

Timmitud Kuue Sigma meetodi puhul saab välja tuua põhjus-tagajärg diagrammi meetodi, mida 

nimetatakse ka kalaluu diagrammiks ja Ishikawa diagrammiks ning see meetod on välja 

arendatud  Kaoru Ishikawa poolt 1968. aastal. Tegemist on vahendiga, mis aitab analüüsida ja 
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välja uurida probleemi juurpõhjuseid. Kalaluu diagrammi kasutatakse tihti ajurünnakul, sest 

meetod aitab süstemaatiliselt lähenda probleemile. Meetodil on lihtsustatult neli peamist 

sammu. Esmalt tuleb sõnastada probleemi olemus, seejärel välja uurida peamised probleemi 

mõjufaktorid, saada aru võimalikest põhjustest, mis tekitavad probleemi ja seejärel analüüsida 

eelnevaid tegureid põhjus-tagajärg diagrammis. (Hekmatpanah 2011: 10901) Põhjus-tagajärg 

diagramm on universaalne vahend, mis sobib kasutamiseks nii tootmisprotsesside parendamisel 

kui ka teenindusprotsesside puhul. Vastavalt tegevusalale on kalaluu diagrammi võimalik 

kohandada. 

Nii kulusäästliku juhtimisviisi kui ka Kuue Sigma meetodi ning nende omavahelise 

kombinatsiooni ehk Timmitud Kuue Sigma juhtimisviisi rakendamist avalikus sektoris on 

uurinud Imre Lall oma magistritöös „Timmitud Kuue Sigma lähenemise rakendamine avalikus 

sektoris Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti näitel“.  Antud uurimuse 

tulemusena leiti, et Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis on olemas potentsiaal 

edasi arendada Timmitud Kuue Sigma metoodikat, sest selle metoodika rakendamisel on 

võimalik protsesse parendada ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid. (Lall 2016:74) 

 

 

1.3.4. Terviklik kvaliteedijuhtimine 

 

Protsessijuhtimise ajalugu käsitlevas peatükis oli välja toodud, et antud teooriast on alguse 

saanud kvaliteedijuhtimine. Terviklik kvaliteedijuhtimine on kontseptsioon, mille rajajaks 

peetakse William E. Deming`it. Terviklik kvaliteedijuhtimise aluseks on toote või teenuse 

kvaliteet ja kliendi rahulolu eesmärgiga suurendada organisatsiooni konkurentsivõimet, 

tulemuslikkust ja paindlikkust. Meetodi põhimõtete kohaselt on protsessid üheks olulisemaks 

teguriks kvaliteedi ja rahulolu saavutamiseks. (Oakland 2006: 29). Terviklikku 

kvaliteedijuhtimist on defineeritud kui järjepidevalt arenevat süsteemi väätustest, meetoditest ja 

tehnikatest. Antud kontseptsiooni eesmärk on suurendada nii sisemiste kui ka väliste klientide 

rahulolu samal ajal tegeldes ka ressursside vähendamisega (Andresson jt 2006: 283). Tervikliku 

kvaliteedijuhtimise põhiprintsiibid on: tulemustele orienteeritus, kliendikesksus, eestvedamine 
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ja eesmärgi ühtsus, protsessikeskne lähenemisviis, töötajate arendamine ja kaasamine, pidev 

õppimine, parendamine ja innovatsioon, partnerluse arendamine ning vastutus ühiskonna ees 

(Oakland 2006: 212). Tervikliku kvaliteedijuhtimise printsiipidest on näha, et tegemist on kogu 

organisatsiooni hõlmava kontseptsiooniga, mis annab suunitlused organisatsiooni eesmärkidele, 

missioonile, strateegiale ja põhiväärtustele. Printsiibid toetavad kogu tervikliku 

kvaliteedijuhtimise eesmärki, milleks oli organisatsiooni konkurentsivõime, tulemuslikkuse ja 

paindlikkuste suurendamine. Käesoleva magistritöö kontekstis on tuginetud protsessikeskse 

lähenemise printsiibile. Antud printsiip keskendub protsessijuhtimisele, protsesside 

parendamisele ja ümberkujundamisele.  

 

 

1.3.5. Äriprotsesside ümberkorraldamine 

 

Äriprotsesside ümberkorraldamine (business process re-engineering, BPR) meetodi kohta on 

mitmeid definitsioone, kuid lihtsustatult on tegemist äriprotsesside ümberkavandamisega. 

Tegemist on vahendiga, mis võimaldab äriprotsessid ümber kujundada nii, et need vastaksid 

kliendi ootustele ja nõuetele ning samas oleksid vastavuses ka organisatsiooni ümbritsevast 

keskkonnast tulenevate nõuetega, näiteks kehtiva seadusandlusega. Äriprotsesside edukaks 

ümberkorraldamiseks on oluline kaasata ka klienti ning tarnijat. (Oakland 2006: 196) 

Antud mõtteviisis on äriprotsesside ümberkorraldamiseks välja toodud seitse etappi, milleks on:  

• probleemi püstitamine; 

• meeskonna loomine; 

• olemasoleva protsessi analüüsimine; 

• protsessi uuendamine;  

• töö ümberkorraldamine; 

• toimivuse mõõtmine;  

• pidev parendamine. (Oakland 2006: 200) 
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Esimeses etapis on oluline piiritleda probleem ja seejärel kindlaks määrata, milline on soovitud 

tulemus. Samuti on oluline välja selgitada, millised protsessid on ümberkujundamisse kaasatud. 

Teises etapis luuakse meeskond, kes on ümberkujundamisse kaasatud, kelleks kindlasti on 

töötajad kuid kaasatud võivad olla ka kliendid, tarnijad ning ka  kolmandad osapooled nagu 

konsultatsioonifirmad. Kolmandas etapid tuleb teostada protsesside analüüs, vajadusel 

protsessid kaardistada ja dokumenteerida, juhul kui seda ei ole veel teostatud. Selles etapis on 

oluline koguda protsessiga seonduv informatsioon. Protsessi uuendamise etapis vaadatakse üle 

kogu saadud informatsioon ning töötatakse läbi kõik protsessi etapid ning tehakse muudatused. 

Viiendas etapis viiakse reaalselt sisse muudatused ja vajadusel korraldatakse ümberõpe. 

Toimivuse mõõtmise faasis testitakse ja hinnatakse, kas uus protsess toimib ning viimase 

etapina on oluline järjepidev portsesside ümberkavandamine ja parendamine (Oakland 2006: 

201-202) 

 

 

1.3.6. Meetodite kriitika 

 

Eelnevalt välja toodud meetodite, kulusäästlik juhtimine, Kuus Sigmat ja nende kahe 

kombinatsiooni ning tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsioonid on välja kujunenud 

erinevatel ajajärkudel, kuid siiski võib leida kõikidest nendest kontseptsioonidest sarnasust. 

Nimelt nii tervikliku kvaliteedijuhtimise, Kuue Sigma kui ka kulusäästliku juhtimise 

kontseptsioonid on mõjutatud Jaapani suurte organisatsioonide poolt ning kõikide meetodite 

puhul on kesksel kohal kliendi rahulolu ja kvaliteet.  Roy Andersson, Henrik Eriksson ja Hakan 

Torstensson on uurinud tervikliku kvaliteedijuhtimise, Kuue Sigma ja kulusäästliku juhtimise 

sarnasusi ja erinevusi ning kokkuvõttes on nad soovitusena välja toonud, et organisatsioonid, 

kes suudavad eelpool nimetatud meetodeid omavahel kombineerida, saavad suuremat kasu.  

Kõikide töös välja toodud meetodite kohta leiab kirjanduses ka kriitikat. Tervikliku 

kvaliteedijuhtimise kriitikana on välja toodud, et see on liiga laiahaardeline ja selgusetuks jääb 

selle tegelik tähendus. Samuti tuuakse kriitikana välja organisatsioone, kes on rakendanud oma 

ettevõttes terviklikku kvaliteedijuhtimist, kuid ei ole kontseptsioonis esile tõstetud edu ja 
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eesmärke saavutanud. Tervikliku kvaliteedijuhtimise rakendamise kohta on teostatud ka 

mitmeid sõltumatuid uuringuid konsultatsioonifirmade poolt ning mitmete uuringute 

tulemusena on selgunud, et ainult üks viiendik organisatsioonidest on saavutanud 

märkimisväärset kvaliteedi ja tootlikkuse tõusu rakendades tervikliku kvaliteedijuhtimise 

meetodit. Kriitikud on terviklikku kvaliteedijuhtimist nimetanud ka „moehulluseks“, millega 

paljud organisatsioonid lähevad kiiresti kaasa, kuid loobuvad sellest mõne aja pärast.   

(Andersson jt 2006: 293) Kuue Sigma meetodi kohta ei leidu laialdaselt kriitikat ja peamiselt 

välja asjaolu, et mitmed põhimõtted ja tööriistad on samad, mis tervikliku kvaliteedijuhtimise 

kontseptsioonis ning seetõttu ei ole antud kontseptsioonis midagi uudset. (Pande jt 2000: 8) 

Käesoleva töö autori seisukohalt on Kuue Sigma kontseptisoon liiga laiahaardeline, protsesside 

parendamiseks on antud kontseptsioonis üks põhiline metodoloogia, milleks on DMAIC. See 

aga ei anna detailset juhist, kuidas protsessi ikkagi paremaks muuta. Kulusäästlikku juhtimist 

on rakendatud väga laialdaselt ning selle meetodi kohta on palju edulugusid, kuid kriitikud on 

välja toonud ka puudujääke. Nimelt kulusäästliku juhtimise kontseptsiooni muudab 

organisatsiooni vähem paindlikumaks ja selle tõttu on keerulisem reageerida ootamatutele 

muudatustele. (Andersson jt 2006: 289) Kriitika on üheks tõukeks uute meetodite nagu 

Timmitud Kuus Sigma välja töötamisele, kus ühendatakse mitme meetodi parimad omadused 

ja täiendatakse neid, samas pööratakse tähelepanu ka välja toodud puuduste eemaldamiseks.  

 

 

1.4. Protsesside kirjeldamine 

 

Protsess definitsiooni kohaselt on tegevuste jada. Selleks, et organisatsioonil oleks ülevaade 

ettevõttes toimuvatest tegevustest, on oluline organisatsioonis tehtavad protsessid 

dokumenteerida, mille jaoks on mitmeid erinevaid võimalusi, olenevalt sellest kuidas 

organisatsiooni siseselt on otsustatud. Protsesside kaardistamine võimaldab neid analüüsida ja 

läbi mõelda kõik tegevused, mida protsessis teostatakse, et jõuda lõpptulemuseni.  
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Nii protsessijuhtimise seisukohalt kui ka protsesside parendamise meetodite kohaselt on oluline 

protsesse dokumenteerida. Äriprotsesside ümberkorraldamise meetodi puhul oli 

dokumenteerimine vajalik kahes etapis, nii hetkel toimuvate tegevuste kaardistamisel kui ka uue 

protsessi kavandamisel. Dokumenteerimiseks saab protsessid tekstina ära kirjeldada, kuid 

levinuimaks meetodiks on nende esitlemine graafiliselt, kasutades kindlaks määratud sümboleid 

ja märksõnu tegevuste kirjeldamiseks. Graafiline kirjeldamine on üheks alustalaks protsesside 

analüüsimisele ja nende parendamisele.  

Protsesside graafiliseks esitamiseks on välja töötatud mitmeid erinevaid tööriistu nagu 

blokkskeem, funktsionaalne voodiagramm, geograafiline voodiagramm ja paljud teised 

(Harrington 1991:88). Üks levinumaid protsesside esitamise viise on voodiargamm, mis on 

toodud ka joonisel 1.  

 

Joonis 1. Protsessijoonise näidis. Allikas: autori koostatud  

Protsessi osapoolte märkimiseks protsessijoonisel kasutatakse basseini põhimõtet. Jooniselt 1 

on märgitud bassein ja rada. Protsessiga seotud organisatsioon, osakonnad, üksus või töötajad 

on ühes basseinis ja erinevaid protsessi osapooli tähistatakse ujumisradadega. (Business Process 
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Model and Notation, 2011) Ujumisradadega võib tähistada ka väliseid protsessis osalejaid nagu 

klienti või hankija.  

Voodiagrammides enim kasutatavad sümbolid on määratletud erinevate rahvusvaheliste 

standarditega. Näiteks Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon on välja töötanud standardid 

erinevatele valdkondadele, kus defineeritakse voodiagrammides kasutatavad standardsed 

sümbolid, mis aitavad paremini mõista protsessijoonist. Põhiliselt kasutusel olevad 

voodiagrammide sümbolid on erinevates standardites üheselt paika pandud. Sümbolile annab 

tähenduse selle kuju. Vähesel määral ja spetsiifilisemad sümbolid võivad erineda näiteks 

kasutusel oleva protsessijoonise tarkvara lõikes, samuti võib tarkvara lõikes erineda sümbolite 

värvus. Tabelis 1 on välja toodud põhilised protsessijoonistel kasutatavad sümbolid.  

Protsesside graafiline esitamine annab hea ülevaate, mida protsess endast kujutab ja kes on 

protsessi osapooled, samuti on  graafiliselt esitatuna lihtne protsesse mõista. 

Tabel 1. Protsessijoonise sümbolite kirjeldus (Business Process Model and Notation, 2011) 

Veeru 

nr 

Sümbol Nimi  Sümboli kirjeldus 

1.  Sündmus Sümbol tähistab sündmust, mis 

juhtub protsessi käigus ja see 

mõjutab kogu protsessi ning millel 

on põhjus ja tagajärg. Sündmusi on 

kolme tüüpi, protsessi algust 

tähistav sündmus, vahepealne ja 

protsessi lõpetav sündmus. Kujundil 

võivad olla selgitamiseks ka 

lisaelemendid.  
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2.  Tegevus Tähistab tegevust, mis toimub 

protsessi vältel ning see võib olla nii 

automaatne kui ka manuaalne töö.  

3.  Lüüs, 

otsustuspunkt 

Sümboliga tähistatakse protsessis 

hargnevust. Tegemist on 

otsustuspunktiga, kus protsess võib 

liikuda erinevaid teid pidi.  

4.  Jada Noole või ka joone sümboliga 

ühendatakse protsessi element 

järgmise elemendiga.  

Tabelis 1 välja toodud sümbolid aitavad mõista käesolevas töös uuritavate protsesside 

voodiagramme, sest osaliselt kasutab antud sümboleid protsesside kaardistamisel ja 

voodiagrammina esitamisel ka Orkla Accounting Centre OÜ.  

Voodiagrammides kasutatavate sümbolite täpne kuju sõltub väga palju organisatsioonis 

kasutusel olevast jooniste tegemise programmist. Tabelis 2 on välja toodud lisasümbolid, mis 

on kasutusel Orkla Accounting Centre OÜ protsessijoonistel.  
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Tabel 2. Protsessijoonise sümbolite kirjeldus (autori koostatud) 

Sümbol Nimi  Sümboli kirjeldus 

 Start Protsessi algust tähistav sündmus.  

 Tegevus Tähistab tegevuse liikumist teise protsessi. 

 Tegevus Tähistab protsessi alguse saamist või jätkamist 

teisest protsessist.  

Protsessi algust tähistava sümboli kuju on teistsugune kui Business Process Model and Notation 

poolt välja antud standardis. Kuna Orkla Accounting Centre OÜ protsessid on omavahel väga 

palju seotud, siis ühest protsessist teise liikumise tähistamiseks kasutatavad sümbolid on samuti 

välja toodud tabelis 2. Käesolevas töös uuritavad protsessid, mida Orkla Accounting Centre OÜ 

teostab, on välja toodud töö lisades.  
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2. MEETODITE RAKENDAMINE JA 

PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE ARVETE KÄSITLEMISE 

PROTSESSI PARENDAMINE 

 

2.1. Ülevaade Orkla kontserni tegevusest  

 

Käesoleva magistritöö uuring on läbi viidud ettevõttes Orkla Accounting Centre OÜ, mis on 

tugiteenuskeskuseks Orkla gruppi kuuluvatele ettevõtetele. Orkla on juhtiv toidu- ja tarbekaupu 

tootev kontsern Põhja- ja Baltimaades, mis on ka Orkla toodete peamisteks turgudeks. Lisaks 

tegutseb ettevõtte valitud toodetega ka Kesk-Euroopa ja India turul. Orkla toidu- ja 

tarbekaupade sektor on jagatud neljaks ärivaldkonnaks:  

• Orkla Foods; 

• Orkla Confectionery and Snack’s; 

• Orkla Care; 

• Orkla Food Ingredients. 

Suurim ärivaldkond Orkla Foods annab 40% kogu Orkla müügitulust. Orkla Foods tegeleb 

toidukaupade toomisega nagu külmutatud pitsad, kastmed, lihatooted jne. Antud ärivaldkonna 

tootmisettevõtted asuvad Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, Eestis, Lätis, Leedus, Austrias ja 

Tsehhis. Orkla Confectionery and Snack’s valdkond annab 17% kogu Orkla müügitulust. Antud 

ärivaldkond tegeleb maiustuste ja krõpsude toomisega Norras, Rootsis, Taanis, Soomes Lätis ja 

Eestis. Orkla Care ärivaldkonna müügitulu moodustab 17% kogu Orkla grupi müügitulust. 

Orkla Care valdkond tegeleb hügieenitarvete, tervisetoodete, kodukeemia ja esmaabitarvete 

tootmisega. Orkla Food Ingredients valdkond moodustab kogu Orkla müügitulust 23% ning 

pakub toiduaineid suurköökidele ja teistele tööstuslikele klientidele. Food Ingredients 
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ärivaldkond omab müügi- ja jaotuskanaleid 22 riigis ning on tugevalt esindatud Norra ja 

Suurbritannia turgudel.   

Lisaks toidu- ja tarbekaupade tootmisele on Orklal eraldi ärivaldkond, mis tegeleb 

investeeringutega. Peamiselt tegeletakse kinnisvara- ja finantsinvesteeringutega ning 

investeeringutega taastuvenergia tootmisse. Orkla grupp on noteeritud Oslo aktsiaturul, kus 

gruppi esindab emaettevõte Orkla ASA.  

Seisuga 31. detsember 2015 oli Orkla grupis kokku 14 670 töötajat, 2016. aasta lõpuks oli 

töötajate suurenenud ning grupis töötas kokku 18 154 töötajat. Orkla kontserni käive oli 2015. 

aastal 33,2 miljardit Norra krooni (3,6 miljardit eurot) ning 2016. aasta käive 37,8 miljardit 

Norra krooni (4,1 miljardit eurot). (Orkla’s Annual Report 2016)  

Orkla visioon on: „Sinu sõber igapäevaelus“ ja missioon parendada igapäevaelu tervislikumate 

ja nauditavamate kohalike brändidega. Orkla grupis on esindatud mitmeid erinevaid tootemarke, 

millest vanimad on turul olnud üle 200 aasta. Tuntud ja tarbijate poolt hinnatud ning armastatud 

brändid on Orkla äri tuumaks ning nende arendamine on Orkla üheks eesmärgiks. Eesti tarbijale 

on tuntuimad Orklale kuuluvad brändid Kalev, Felix, Möller’s, Kalles, Laima ja Grandiosa. 

Orkla gruppi kuuluvad ka kaks Eestis tegutsevat tootmisettevõtet: AS Kalev ja AS Põltsamaa 

Felix. (Orkla Kompass, intranet) 

Orkla Accounting Centre OÜ asub Tallinnas ning see asutati 2012. aastal, kui alustati 

raamatupidamise teenuse pakkumisega Norra ettevõttele Rieber & Søn, mille Orkla kontsern 

ostis 2012. aastal. 2013. aastal otsustas Orkla grupi juhtkond luua kontserni 

raamatupidamiskeskuse Tallinnasse. Orkla Accounting Centre OÜ-st on tänaseks saanud 

tugiteenuskeskus, mis pakub põhiliselt raamatupidamise teenust Orkla grupi ettevõtetele. 

Seisuga 31. august 2016 töötas Orkla raamatupidamiskeskuses 40 töötajat ning teenindati 19 

grupi ettevõtet, mis asuvad Norras, Taanis ja Rootsis. Raamatupidamiskeskuses teenindatakse 

ka kontserni suurimad ettevõtted nagu Orkla Foods Norge AS ja Orkla Foods Sverige AB. 

Oluline on siinkohal märkida, et raamatupidamisekeskuses ei pakuta teenust kõikidele grupi 

ettevõtetele. Paljudes kontserni kuuluvates ettevõtetes korraldatakse raamatupidamist jätkuvalt 
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siseselt, kuid kava kohaselt planeeritakse ettevõtete teenindamist järjest üle tuua ühtsesse 

keskusesse. (Orkla Accounting Centre Intoduction October 2016) 

Orkla Accounting Centre OÜ on jagatud neljaks osakonnaks: osturaamatupidamise osakond, 

müügiraamatupidamise osakond, üldraamatupidamise osakond ning andmehalduse osakond. 

Raamatupidamiskeskuse täpne struktuur on välja toodud joonisel 2.  

 

Joonis 2. Orkla Accounting Centre OÜ struktuur (Orkla Accounting Centre Intoduction October 

2016) 

Osturaamatupidamise osakond tegeleb peamiselt hankijate arvete käsitlemise ja 

raamatupidamises kirjendamisega, arvete tasumise ja muude maksete teostamisega ning nende 

kajastamisega, lisaks ka hankijate päringutele vastamisega. Osturaamatupidamise osakonna alla 

kuulub eraldi andmesisestus, kes tegeleb ostuarvete skannimise ja verifitseerimisega. Samuti 

kuulub osturaamatupidamise osakonna valdkonda ka kuluaruannete käsitlemine. 

Üldraamatupidamise osakond tegeleb põhivarade arvestusega. Lisaks on üldraamatupidamise 

tööks osakonna vastutada olevate kontode võrdlus, kuu ja aasta lõpetamise protsessid. 

Raamatupidamiskeskuse 
juht

Osturaamatupidamise 
osakond

Andmesisestuse 
osakond

Üldraamatupidamise 
ja põhivara arvestuse 

osakond

Müügiraamatupidamise 
osakond

Andmehaldus

Assistent Projektijuht

Noorem-
projektijuht
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Müügiraamatupidamise osakond tegeleb müügiarvete koostamisega ja nende kajastamisega. 

Samuti on müügiraamatupidamise osakonna ülesandeks sissetulevate maksete käsitlemine ja 

nende sidumine ning võlgnevuste käsitlemine. Lisaks ka klientide andmete haldamine ja 

vajadusel klientidega suhtlemine. Andmehalduse osakond tegeleb hankijate andmete 

sisestamise ja muutmisega.  

 

 

2.2. Metoodika 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, milliseid meetodeid ja kuidas neid 

rakendatakse Orkla Accounting Centre OÜ-s ning välja töötada ettepanekud, kuidas parendada 

põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi. Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi uuring 

ning selle teostamiseks kasutatakse peamiselt kvalitatiivseid andmeid. Kvalitatiivset uuringut 

defineerida on keerukas ning kirjanduses on selle lahti seletamiseks mitmeid määratlusi, tihti 

kasutatakse defineerimisel vastandamist kvantitatiivsete uurimismeetoditega.  Hirsijärvi ja 

teised (2005: 153) toovad definitsioonide paljususe põhjusena välja, et termin kvalitatiivne 

omab mitmeid erinevaid tähendusi. Kvalitatiivsed uurimismeetodid on: pehmed, paindlikud, 

subjektiivsed, poliitilised ja spekulatiivsed. Kvalitatiivsete uurimismeetodite eesmärk on saada 

andmestik, mis oleks kvalitatiivne ja detailne. Eesmärgi saavutamiseks kogutakse materjale 

näiteks osalusvaatluse, vestluse, intervjuu käigus. Oluline on ka märkida, et kvalitatiivsetes 

uuringutes võib järeldusi teha ilma statistilisi vahendeid kasutamata. (Laherand 2008: 21) 

Protsessijuhtimise ja protsesside parendamise kohta läbi viidud eelnevad uuringud ja koostatud 

magistritööd on andmete kogumiseks samuti kasutanud peamiselt kvalitatiivseid meetodeid.   

Käesolevas magistritöös on kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodit. Andmeid kogutakse 

dokumentide analüüsi kaudu, samuti viiakse andmete saamiseks läbi intervjuud. Eelpool 

nimetatud andmete kogumise viisid on kvalitatiivsed uurimismeetodid. Hulgaliselt dokumente 

nagu aruanded, juhendid, ülevaated tekib organisatsioonides ja institutsioonides ning need  

võivad olla nii kvalitatiivse kui ka kvantitatiivse uuringu andmete allikaks (Laherand 2005: 
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258). Intervjuu on üks levinuid andmete kogumise viis  kvalitatiivsetes uuringutes. Intervjuud 

võib defineerida kui vestlust, millel on eelnevalt planeeritud eesmärk. (Laherand 2008: 176)  

Dokumentide analüüsi käigus tutvutakse Orkla Accounting Centre OÜ sisemiste 

dokumentidega, milleks on peamiselt protsessijoonised, tööjuhendid, koolitusmaterjalid ning 

muud dokumendid. Kuna käesolevas töös on uurimisobjektiks protsessid, siis töö lisades on 

välja toodud käesoleva töö kontekstis olulised protsessijoonised, mis on koostatud Orkla 

Accounting Centre OÜ poolt.   

Andemete kogumiseks viiakse läbi poolstruktureeritud intervjuud. Poolstruktureeritud intervjuu 

on intervjuu tüüp, mille puhul valmistatakse ette põhiküsimused ning intervjuu on osaliselt 

reglementeeritud. Poolstruktureeritud intervjuu on lubatud küsimuste järjekorda muuta ja 

küsimuste sõnastus on paindlik. Samuti lubab poolstruktureeritud intervjuu vajaduse korral 

esitada lisaküsimusi ja intervjueerija saab anda selgitusi (Laherand 2008: 192-193). Käesoleva 

uuringu andmete kogumiseks viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu seetõttu, vajadusel saaks 

vestlust suunata ja lisaküsimusi küsida. 

Pool struktureeritud intervjuu viidi läbi AS Kalev ja AS Põltsamaa Felix ostujuhiga 11. aprillil 

2017. aastal. Intervjuu eesmärk oli saada informatsiooni, kuidas toimub AS Põltsamaa Felix 

põllumajandustootjatelt ostmise ja arvete käsitlemise protsess. Samuti viidi poolstruktureeritud 

intervjuud läbi Orkla Accounting Centre OÜ töötajtega, ostuarvete raamatupidaja ja endise 

tiimijuhi ning andmete spetsialistiga 20. aprillil 2017. aastal. Orkla Accounting Centre OÜ 

töötajatega läbi viidud intervjuudest kogutud andmed on vajalikud käesoleva magistritöö 

uurimisülesannete lahendamisega. Kogutud andmed aitavad välja selgitada, kuidas toimib 

protsessijuhtimine Orkla Accounting Centre OÜ-s ning millised on ajendid protsesside 

parendamiseks, millised meetodeid ja tööriistu rakendatakse Orkla Accounting Centre OÜ-s 

protsesside parendamiseks ning uurida, mis on parendamisel takistused ja millised on 

edufaktorid.  

Põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi parendusettepanekute välja töötamiseks on 

käesolevas töös kasutatud võrdlusanalüüsi. Võrdlusanalüüsi kaudu on võimalik saavutada 



34 

 

protsesside parem toimivus parendamise ja kohandamise kaudu. Võrdlusanalüüs jaguneb nelja 

kategooriasse. Käesolevas töös kasutatakse sisemist võrdlusanalüüsi, mille puhul saab 

protsesside võrdlemise kaudu leida parima meetodi nende teostamiseks. Teised meetodid on 

funktsionaalne, liigiline ja konkurentsialane. (Oakland 2006: 152)  

Võrdlusanalüüsi läbi viimist on kirjeldatud erinevate autorite poolt mitmel erineval viisil. 

Käesolevas töös on kasutatud analüüsi teostamiseks John S. Oaklandi poolt raamatus „Terviklik 

kvaliteedijuhtimine“ välja toodud võrdlusanalüüsi etappe, milledeks on: planeerimine, 

kogumine, analüüsimine, kohandamine ja üle vaatamine. (Oakland 2006: 155) 

Võrdlusanalüüsi esimene etapp on planeerimine, kus valitakse välja protsessid, mida hakatakse 

analüüsima. Võrdlusanalüüsi teine etapp on kogumine, mille käigus kogutakse andmeid ja 

informatsiooni analüüsitavate protsesside kohta. Võrdlusanalüüsi kolmas etapp on 

kohandamine, mille eesmärk on määratleda erinevused ja põhjused, välja töötada parim praktika 

protsesside teostamiseks ja tegevusplaan selle rakendamiseks, leida probleemikohad, mis 

võivad takistada muudatuste tegemist. Võrdlusanalüüsi neljas etapp on üle vaatamine, kus peale 

eelnevate etappide lõpetamist tegeletakse parenduste ja muudatuste seiramisega ja hinnatakse 

tulemusi. (Oakland 2006: 155) Käesoleva töö puhul viimast võrdlusanalüüsi etappi ei läbita, 

sest töös välja toodud parendusettepanekuid ei ole rakendatud ja seega ei saa ka viimast etappi 

läbi teha. 

Kogutud andmete analüüs on esitatud kahes järgnevas peatükis. Esmalt on välja toodud 

protsesside parendamise meetodite rakendamise uurimisel saadud andmed ja nende analüüs 

ning seejärel põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi võrdlusanalüüsi. Mõlema osa 

kohta tehtud järeldused ja autoripoolsed ettepanekud on esitatud peatükis  2.5. Järeldused ning 

autoripoolsed ettepanekud. 
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2.3. Protsesside parendamise meetodite rakendamine Orkla Accounting 

Centre OÜ-s 

 

Protsessijuhtimise teoreetilisele käsitlusele toetudes on organisatsioonides nii tootmisprotsessi 

kui ka äriprotsesside parendamise eelduseks või esimeseks etapiks protsesside 

dokumenteerimine, kas protsessijoonise, tekstina kirjeldamise või muu kaardistamise viisil. 

Protsesside dokumenteerimine on üks tegevus protsessijuhtimisest, lisaks sellele hõlmab 

protsessijuhtimine nende parendamist ja kontrollimist. Orkla Accounting Centre OÜ on 

tegelenud protsessijuhtimisega ettevõtte loomisest alates. Kõik läbi viidavad protsessid on 

detailselt kaardistatud joonistena ning kasutusel olevad sümbolid on välja toodud ka käesoleva 

töö peatükis protsesside kirjeldamine. Protsessijoonistel kujutatud tegevuste detailsemaks 

kirjeldamiseks on ettevõttes loodud tööjuhendite dokumendid, kus iga tegevus on lahti 

kirjeldatud. Samuti annab tööjuhend ülevaate eranditest ning protsessis tehtud muudatustest. 

Intervjuude käigus selgus, et töötajatel on loodud enda jaoks abistav dokument, milles olev 

informatsioon ei pruugi mujal kajastuda.  Protsessipõhise juhtimisviisi puhul on oluline peale 

protsesside kaardistamist määrata igale protsessile omanik, nii on see ka Orkla Accounting 

Centre OÜ puhul. Protsessi omanik vastutab selle eest, et nii protsessi joonis kui ka tööjuhend 

oleksid ajakohased ja vajadusel peab omanik sisse viima muudatused.  

Orkla kontserni tutvustavas peatükis oli märgitud, et gruppi kuuluvate ettevõtete 

raamatupidamist tuuakse järk-järgult üle raamatupidamiskeskusesse. Ettevõtete 

raamatupidamise üle toomiseks luuakse esmalt projekti meeskond, kes sellega tegelema hakkab. 

Meeskonda kuulub igast Orkla Accounting Centre osakonnast vähemalt üks töötaja. Üle 

toomisel kaardistab esmase olukorra ettevõtte raamatupidamisest projektijuht, seejärel iga 

osakonna töötaja kaardistab ja kogub informatsioon, kuidas ettevõttes tööprotsessid käivad, 

kogub detailset informatsiooni kõikvõimalike erandite kohta. Seejärel toimub kogu saadud 

informatsiooni analüüsimine, vajadusel kavandatakse tööprotsesse ümber ja üritatakse 

standardiseerida tuginedes teiste ettevõtete teenindamisest saadud kogemustele ja teadmistele. 

Analüüsi tulemusena võimalusel täiendatakse olemasolevat protsessijoonist ja tööjuhend või 
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luuakse täiesti uus joonis ja tööjuhend. Loodud dokumentatsioon vaadatakse üle nii Orkla 

Accounting Centre OÜ juhtkonna poolt kui ka üle toodava ettevõtte poolt, vajadusel tehakse 

veel muudatusi ja seejärel kinnitatakse.  

Uute ettevõtete raamatupidamise üle toomise etappe vaadeldes on näha, et järgitakse äriprotsessi 

ümberkujundamise meetodit, milles oli seitse etappi. Esmalt probleemi püstitamine ehk vajadus 

kontserni kuuluva ettevõtte raamatupidamise üle toomine raamatupidamiskeskusesse. Teise 

etapina projekti meeskonna loomine, seejärel olemasoleva tegevuse kaardistamine ja 

analüüsimine, neljanda etapina protsessi dokumentatsiooni uuendamine ning peale seda töö 

ümberkorraldamine.    

Uute ettevõtete üle toomisel kasutatava äriprotsesside ümberkujundamise meetodi puhul on 

viimane etapp pidev ümberkavandamine ja parendamine. Kuigi protsesside juhtimisega on 

tegeletud juba Orkla Accounting Centre OÜ loomisest alates, selgub, et protsesside pideva 

parendamisega kindlate meetodite põhimõtteid jälgides ja tööriistu kasutades hakati ettevõttes 

rohkem tegelema 2016. aastal. Selgitamaks välja, mis põhjustel protsesside parendamise 

meetoditele hakati tähelepanu pöörama, uuriti käesoleva töö raames läbi viidud intervjuudes, 

milliste probleemidega on intervjueeritavad enne protsesside järjepidevat parendamist oma töös 

kokku puutunud. Peamiste probleemidena toodi välja, et protsessides eksisteerib väga palju 

erandeid ning kui need ei ole dokumenteeritud, siis võib vajalik info näiteks töötajate 

vahetumisel kaduma minna, see omakorda mõjutab pakutava teenuse kvaliteeti. Samuti nähti, 

et protsessides esines ebavajalikke tegevusi, toodi välja, et mõnda toimingut on aastaid teostatud 

protsesse muutmata ja alles hiljem on selgunud, et toimingut polnudki vaja teha. Mõningad 

ettepanekud muudatuste tegemiseks või parendamiseks on välja pakutud ka klientide poolt, kuid 

intervjuudes käigus toodi välja, et pigem on tegemist negatiivse tagasisidega, näiteks kui klienti 

ei ole teatud tegevuse või protsessi teostamisega rahul. Kuna Orkla grupis kuuluvad suured 

ettevõtted, siis toodi ka välja, et mõned tegevused või protsessid võivad tähtsamate asjade varju 

jääda ja seetõttu ei teagi, et protsessi oleks vaja parendada. Samuti toodi intervjuudes välja, et 

mõni protsess või tegevus on võtnud liiga palju aega aga ajaressurss on piiratud ja seetõttu on 
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vajalik midagi muuta, et klient saaks teenindatud. Seega saab ajenditena välja tuua, et protsesse 

on vaja järjepidevalt täiendada ja parendada seetõttu, et: 

• pakkuda grupi ettevõtetele, kes ühtlasi on raamatupidamiskeskuse jaoks kliendid, 

kvaliteetset teenust ja sellega suurendada klientide usaldust; 

• standardiseerida protsesse; 

• kasutada efektiivselt tööjõuressurssi, mis on piiratud;  

• kasutada rohkem töötajate potentsiaali,  

• seadusandlusest tulenevate muudatuse rakendamine protsessides.  

Välja selgitatud ajenditest selgub, et protsesside parendamiseks ja meetodite rakendamiseks oli 

piisavalt põhjuseid.  

Esimese sammuna viidi 2016. aasta läbi protsesside parendamise meetodite kohta koolitus. 

Selleks, et protsesside parendamisse oleksid kaasatud protsesside teostajad, viidi koolitus läbi 

kõikidele Orkla Accounting Centre OÜ töötajatele. Töötajate koolitus oli kulusäästliku 

juhtimise, kuue Sigma ja nende kombinatsiooni timmitud kuue Sigma kontseptsiooni 

põhimõtete ja peamiste tööriistade kohta. Koolitusel tutvustati eelpool nimetatud meetodeid 

ning teemade hulka kuulusid ka kulusäästliku juhtimise raiskamise tüübid, kuue Sigma DMAIC 

tööriist, kalaluu diagramm. Parendamiseks on väga oluline kaasata kõiki, kes protsessidega 

kokku puutuvad, juba William E. Deming ja Joseph M. Juran märkisid 1920. aastal, et töötajate 

kaasamine ja võimustamine on tähtsal kohal. Samuti rõhutatakse kulusäästliku juhtimise 

kontseptsioonis võimustatud töötajate olulisust. Need inimesed, kes on protsessidega kõige 

lähemalt seotud saavad kõige paremini protsesse parendada. 

Selleks, et määratleda, milliseid meetodeid ja milliseid tööriistu protsesside parendamiseks 

Orkla Accounting Centre OÜ-s kasutatakse, uuriti intervjueeritavatelt, milliseid teadmisi ja 

põhimõtteid protsesside parendamise meetodite koolituselt nad rakendavad oma igapäevases 

töös. Intervjuudes toodi välja, et pigem jälgitakse kulusäästliku juhtimise põhimõtet väärtust 

lisavate ja väärtust mitte lisavate tegevuste kohta. Näiteks kui tekib kahtlus, et tegelikult pole 

teatud tegevust vaja teha, siis saab edasi uurida parendamise võimalusi. Samuti toodi välja 
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kulusäästliku juhtimise raiskamise tüüpe, mida igapäevases töös on võimalik jälgida ja 

vajadusel analüüsida.  

Intervjuudest selgus, et kasutatakse ka kalaluu diagrammi. Tegemist on ühe timmitud kuue 

Sigma tööriistaga, mis aitab välja selgitada probleemide juurpõhjuseid. Lisas 4 on välja toodud 

ka Orkla Accounting Centre OÜ modifikatsioon kalaluu diagrammist, mida ettevõtte siseselt 

kasutatakse. Antud dokument võimaldab protsessi puhul kirja panna probleemkohad, mis on 

tingitud protsessist endast; inimestest, kes protsessi kaudselt või otseselt on kaasatud; tarkvarast; 

ettevõtte üldistest tavadest; tootest või teenusest. Lisaks märgitakse tabelisse nende probleemide 

juurpõhjused ning millised tegevused on võimalik probleemi lahendamiseks ette võtta. Samuti 

määratakse, kes probleemiga tegelemise eest vastutab. Kalaluu diagrammi on Orkla Accounting 

Centre OÜ kasutanud nende protsesside puhul, mis nõuavad suur ajaressurssi nagu näiteks 

arvete skannimine ja verifitseerimine, toor- ja pakkematerjalide ostuarvete käsitlemine ning 

seda on tehtud peamiselt ajurünnaku käigus, kus on kaasatud kõik, kes protsessiga kokku 

puutuvad. Mitmetes kalaluu diagrammi koostamise juhendmaterjalides soovitatakse samuti 

seda koostada ajurünnaku käigus, sest see aitab dokumenteerida ja visuaalselt nähtavale tuua 

probleemid ja nende põhjused protsessides.  

Intervjuudes toodi välja, et kalaluu diagramm ei ole ühtegi probleemi otseselt lahendanud, kuid 

see on võimaldab vähemalt probleemid kirja panna. Võib olla, et neid probleeme teab vaid paar 

töötajat ja sellisel juhul on oluline, et need oleksid kuskil ka dokumenteeritud. Samas kalaluu 

diagrammi kui tööriista eesmärk on probleemide ja nende juurpõhjuste dokumenteerimine, 

tegemist ei olegi tööriistaga, mis otseselt probleemi ära lahendaks. Samuti märgiti, et kalaluu 

diagrammi koostamine peamiste protsesside kohta on toimunud ühekordse tegevusena.  

Intervjuude käigus uuriti, millised on takistused protsesside parendamisel ja meetodite 

rakendamisel. Kõik intervjuueritavad tõid peamise takistusena välja ajaressursi puudumise. 

Selleks, et midagi paremaks muuta on vaja aega, et täpselt aru saada, miks asjad nii toimivad ja 

kuidas neid paremaks muuta. Lisaks mainiti ka kompetentsi olulisust, kes suudaks hinnata kas 

mingisugust muudatust on protsessis võimalik teostada või mitte. Samuti märgiti ka, et 
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protsesside parendamise meetodite koolitusel oli praktiline osa tootmisprotsessi kohta ja 

seetõttu on keerulisem saadud teadmisi rakendada raamatupidamise protsessides. Lisaks toodi 

ühes interjuus välja ka nende ettevõtete taust, keda raamatupidamiskeskuses teenindatakse. 

Ajalooliselt võib olla välja kujunenud üks kindel viis asjade tegemiseks, välja on kujunenud 

kindel mentaliteet, et nii tehakse ning ettevõtted ei ole muutusi kergelt vastu võtma. See loob 

olukorra, kus peab väga palju selgitama, miks mingit protsessi peab või on vaja muuta. Intervjuu 

käigus uuriti ka, kas ja millisel määral on protsesside parendamisel takistuseks tarkvara. Toodi 

välja, et tarkvara võib olla takistuseks näiteks protsesside standardiseerimisel. Kui ettevõtete 

raamatupidamine on erinevates programmides siis see üldjuhul on takistuseks standardse 

protsessi loomiseks. Samuti toodi välja asjaolu, et IT osakond ei pruugi alati teada, kuidas teatud 

tarkvara seaded on täpselt loodud ja see muudab uute arenduste loomise keerukamaks ja 

aeganõudvamaks.  

Selleks, et protsesside parendamine toimuks edukalt on vaja teatud eeltingimusi. Intervjuudes 

toodi edufaktorina välja positiivseid kogemusi. Näiteks ka väikese parendusettepaneku 

elluviimine võib tuua häid tulemusi ja see omakorda motiveerib ka edaspidi protsesse 

parendama. Olulise tegurina toodi ka välja juhtide nõuanded ja võimalus juhti kaasata 

parendustesse. Seega eeltingimused edukaks protsessi parendamiseks on juhtkonna tugi ja 

eelnev positiivne kogemus.  Kuigi intervjuudes seda eraldi välja ei toodud, siis kulusäästliku 

juhtimise kontseptsiooni puhul on üheks edufaktoriks ka võimustatud töötajad, kes on 

protsesside parendamisse kaasatud.  

Dokumentide analüüsist ja intervjuudest saadud informatsiooni põhjal tuuakse välja ka 

peamised mõõdikud, kuidas protsesside parendamist Orkla Accounting Centre OÜ-s 

hinnatakse. Töö teoreetilises osas oli välja toodud, et protsessijuhtimise üks osa on ka mõõdikute 

süsteemi, mille lisasid protsessijuhtimise kontseptsiooni Deming ja Juran juba 1920. aastatel. 

Orkla Accounting Centre OÜ-s on tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutusel erinevad 

võtmenäitajad, mis on määratud igas osakonnas ja mida jälgitakse igakuiselt. Tulemuslikkuse 

võtmenäitaja ehk KPI (Key Performance Indicator) abil saab hinnata ka protsesside parendamise 

edukust ning nende näitajate jälgimist on rõhutatud ka kulusäästliku juhtimise kontseptsioonis. 
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Nagu ka eelnevalt kirjeldatud, on peamiselt tegeletud nende protsesside parendamisega, mis on 

kõige ajamahukamad. Antu juhul saab positiivse näitena välja tuua toor-ja pakkematerjalide 

ostuarvete protsessi, mille probleemid ja nende juurpõhjused kaardistati kalaluu diagrammi ja 

seejärel alustati väga intensiivselt antud protsessi parendamisega. Suuremad parendused antud 

protsessis on tehtud tarkvara arenduste näol ja samuti tihedas koostöös ostuosakonnaga. Antud 

protsessi tulemuslikkuse ja parendamise mõõtmiseks on kasutusel protsentarv, mis näitab mitu 

protsenti antud arvetest kirjendatakse käsitsi. Mida väiksem on manuaalse kirjendamise protsent 

seda parem antud näitaja on, sest manuaalsest kirjendamisest ülejäänu suudab tarkvara ise 

raamatupidamises kajastada.   

Teise näitena saab mõõdikutest välja tuua saabuvate paberarvete osakaalu kogu arvetest. Antud  

protsessi parendamiseks on ette võetud mitmeid abinõusid, näiteks on ühendust võetud 

hankijatega, kes saadavad paberarveid ja palutud saata arveid elektroonilisel teel, mille 

tulemusena on paberarvete osakaal järjest vähenenud. Töö teoreetilises osas oli kulusäästliku 

juhtimise kontseptsioonis välja toodud, et paberarve põhjustab ootamist ning see on üks 

raiskamise tüüp.  

Näiteid peamiselt kasutatavatest mõõdikutest:  

• paberarvete osakaal kõikidest arvetest; 

• saadud arvete maht;  

• saadud meeldetuletuste ja saldoteavituste arv; 

• manuaalsete maksete arv;  

• tasumata arvete osakaal.  

Mõõdikuid uurides selgub, et need on peamiselt mitterahalised mõõdikud ja need võimaldavad 

üsna hästi mõõta ka protsesside toimivust ja nende parendamist.  
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2.4. Põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi võrdlusanalüüs 

 

Käesolevas peatükis viiakse näidisena läbi võrdlusanalüüs, mille eesmärk on võrrelda protsesse 

ja selle alusel teha parendusettepanekud. Magistritöös on võrdlusanalüüsi kasutatud seetõttu, et 

Orkla grupi erinevates ettevõtetes on põllumajandustootjate arvete käsitlemiseks kasutuses 

erinevad protsessid ja töövõtted. Analüüsi käigus selgitatakse välja põhjused, miks sama 

eesmärgiga protsessi teostatakse ettevõtetes erinevalt, mis omakorda annab võimaluse eri 

lähenemiste ja praktikate võrdlemiseks ja parima lahenduse leidmiseks. Analüüsimisel võetakse 

arvesse töö teoreetilises osas välja toodud protsesside parendamise meetodite põhimõtteid.  

Võrdlusanalüüsi esimeses etapis, milleks on planeerimine, valitakse välja protsessid, mida 

hakatakse analüüsima. Käesolevas magistritöös uuritakse põllumajandustootjatelt tooraine 

ostmisega seotud arvete käsitlemise protsesse. Protsesside teostajaks on Orkla Accounting 

Centre OÜ, kes osutades teenust Orkla grupi ettevõtetele, käsitleb kõiki arveid, kaasa arvatud 

põllumajandustootjatelt tooraine ostmisega seotud arveid. Oluline on siinkohal mainida, et 

tegemist on raamatupidamise protsessidega ehk äriprotsessidega, kuid need on tihedalt seotud 

ka tootmisprotsessiga. Ilma tootmisprotsessita ei tekiks sisendit äriprotsesside teostamiseks. 

Võrdlusanalüüsi teostamisel on kaasatud ka ettevõte AS Põltsamaa Felix, kes kuulub samuti 

Orkla gruppi ja ostab tooraineid põllumajandustootjatelt ning käsitleb arveid. AS Põltsamaa 

Felix on kaasatud seetõttu, et tuua sisse Eestis olevat kompetentsi ning uurimaks, kas antud 

ettevõtte protsessist on parendamiseks võimalik üle võtta oskusi ja teadmisi. Oluline on 

siinkohal märkida, et AS Põltsamaa Felixi raamatupidamist teostatakse ettevõtte siseselt ning 

antud ettevõtte arveid ei käsitle Orkla Accounting Centre OÜ. Seetõttu on AS Põltsamaa Felixi 

arvete käsitlemise protsessi käesolevas töös kasutatud vaid võrdlemiseks ning antud ettevõtte 

puhul protsessi parendamiseks ettepanekuid ei tehta. Sarnaseid protsesse teostatakse ka teistes 

riikides, kus asuvad Orkla grupi ettevõtted, kuid neid töös ei vaadelda, sest neid teostavad 

ettevõttete kohalikud raamatupidamisosakonnad. On võimalik, et tulevikus saab magistritöös 

välja töötatud parendusettepanekuid kasutada ka ülejäänud grupi ettevõtetes, kus 

põllumajandustootjatelt ostetakse toormaterjali.  
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Põllumajandustootjatelt tooraine ostmisega seotud arvete käsitlemise protsessid on käesoleva 

magistritöö uurimisobjektiks võetud seetõttu, et Orkla Accounting Centre OÜ ei ole nende 

protsesside parendamisega tegelenud.  Näiteks Orkla Foods Norge AS puhul on antud protsessi 

teostatud aastaid muudatusi ja parendusi tegemata. Samuti ei kasutatud Orkla Foods Norge AS 

raamatupidamise üle võtmisel äriprotsesside ümberkorraldamise meetodit nii nagu eelnevas 

peatükis on kirjeldatud. Tegemist oli erandiga, mille puhul võeti protsessid üle nii nagu ettevõte 

neid varasemalt teostas. Peamine põhjus, miks siiani antud protsess ei ole parendatud, on 

ajaressursi piiratus. Antud tegur oli ka peamiseks takistuseks protsesside parendamise meetodite 

rakendamise uurimisel. Kuna tegemist on protsessidega, mis toimuvad hooajaliselt vastavalt 

sellele, millal põllumajandustootjatelt toorainet ostetakse, siis ei ole neid prioriseeritud. Kuna 

käesoleva töö autor on töötanud Orkla Accounting Centre OÜ-s, andis see sisendi sügavuti 

uurida just nende arvete käsitlemise protsessi, mis on seotud põllumajandustootjatega ja leida 

võimalused parendamiseks.  

Käesoleva analüüsi eesmärk on küll välja selgitada arvete käsitlemise protsessi parendamise 

võimalused, kuid oluline on aru saada kogu ostuprotsessist, sest sellest tuleb sisend 

raamatupidamisse. Seetõttu on analüüsimisel vaadeldud laiemalt kogu ostuprotsessi, mitte 

ainult arvete käsitlemist. Laiem käsitlus annab parema ülevaate ja võimaldab aru saada 

juurpõhjustest, miks protsesse viiakse läbi just nii nagu seda tehakse. Ka äriprotsesside 

ümberkorraldamise meetodi kohaselt on protsessi parendamisel oluline kaasata kõiki osapooli, 

et saada võimalikult palju informatsiooni protsessi kohta.  

Võrdlusanalüüsi teine etapp on kogumine, mille käigus kogutakse andmeid ja informatsiooni 

analüüsitavate protsesside kohta. Järgnevalt on välja toodud kogutud informatsioon ning 

kirjeldatud, kuidas uuritavad protsessid toimivad. Põllumajandustootjatelt ostetakse 

tootmisprotsessi jaoks köögivilju, milleks on kapsas, peet, kurk, kartul ja kõrvits. Norras asuvas 

Orkla grupi ühes suurimas ettevõttes Orkla Foods Norge AS on sõlmitud kolme osapoole 

vahelised lepingud, mis kohustavad määratud tingimuste alusel põllumajandustootjatel toota ja 

Orklal toodangut osta. Osapoolteks on Orkla Foods Norge AS, põllumajandustootjate ühing ja 
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iga tootja eraldi. Lepingu alusel võimaldab Orkla Foods Norge AS tootmiseks vajalikud 

seemned, mis põllumajandustootjatele jõuavad ühingu kaudu.  

Kui vajalik toodang on valminud, toimub selle sorteerimine ja kaalumine juba ostja ehk Orkla 

Foods Norge AS-i tehases. Sorteerimise ja kaalumise põhjal on võimalik koostada 

kalkulatsioonid, mille alusel põllumajandustootjatele makstakse. Kuni kalkulatsioonide 

teostamiseni on protsessi teostajaks ettevõtte ise, mitte raamatupidamiskeskus. Peale 

kalkulatsioonide koostamist tehases saadetakse antud informatsioon raamatupidamiskeskusesse 

e-kirja teel, kus toimub manuaalne arve koostamine ja selle manuaalne tasumine 

põllumajandustootjate ametiühingule. Toodangu eest tasumiseks koostatakse Orkla Foods 

Norge AS äriüksuses tootja eest arve vastavalt kaalutud kauba kogusele ja lepingus sätestatud 

tingimustele. Põllumajandustootja eest koostatud arve saadetakse äriüksusest 

raamatupidamiskeskusesse, kus esmalt toimub arve skannimine ja verifitseerimine, seejärel 

konteerimine, kinnitamine ja tasumine. Tasumise puhul on oluline märkida, et 

põllumajandustootjatega on kehtestatud lühikesed maksetähtajad. Üdjuhul tuleb arve 

koostamisega samal nädalal see tasuda. Koostatud arvete konteerimine ja kinnitamine toimub 

manuaalselt.  Lisas 1 on välja toodud protsessijoonis selle kohta, kuidas toimub 

raamatupidamises arvete käsitlemine ja tasumine põllumajandustootjatele. (OFN – 

Assignment…2014) 

Taanis asuvas ettevõttes Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S on samuti hankijaid, 

kellelt ostetakse kartulit. Antud ettevõttes sisestatakse saadud kauba kogused programmi, mille 

alusel raamatupidamiskeskus genereerib tarnija eest ise arve. Protsessi jooniselt, mis on 

käesoleva töö lisas 2, on näha, et arve genereerimine toimub programmis, kasutades selleks 

loodud transaktsiooni ning peale arve genereerimist toimub selle automaatne konteerimine 

vastavalt eelnevalt sisestatud andmetele. Peale arve konteerimist toimub tasumine. (KiMs – 

Selfbilling…2015) 

Intervjuu käigus AS Kalev ja AS Põltsamaa Felix ostujuhi Peeter Kibega selgus, et ka AS 

Põltsamaa Felixis on põllumajandustootjatelt kurgi, kõrvitsa ja kapsa ostmise protsess erinev 
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ülejäänud toormaterjali ostuprotsessist. Nii põllumajandustootjate kui ka kõikide teiste 

hankijatega on pakke- ja toormaterjalide ostmiseks sõlmitud lepingud, milles on kindlaks 

määratud kõik tingimused, poolte õigused ja kohustused. Kurgi ostmiseks on lepingus ära 

määratud toodangu kogus, hind ja muud tingimused, samuti on kokku lepitud kitsendused, 

näiteks kui suure koguse kurki ühel nädalal tarnida võib. Kurgi sorteerimine ja kaalumine 

toimub tehases AS Põltsamaa Felixi poolt ja selle alusel koostatakse tarnijale dokument, mis 

sisaldab saadud toodangu koguseid. Antud dokument saadetakse tarnijale, mille alusel saab 

tarnija koostada arve AS Põltsamaa Felixile. Kõrvitsa puhul on tootjatega kokku lepitud 

tarnegraafikud, mis sätestavad kui palju toodangut võib ühel nädalal tarnida. Kõrvitsa kaalumine 

toimub samuti AS Põltsamaa Felix, mille põhjal koostatakse dokument saadud kogustega ja 

selle alusel omakorda saab tarnija koostada arve. Kapsa ostmise puhul lepitakse tarnijaga 

tootmisprognoosist lähtuvalt kokku kogus, mida järgneval nädalal tarnitakse. Kapsa kaalumine 

ja selle alusel dokumentatsiooni koostamine toimub samamoodi nagu kurgi ja kõrvitsa puhul. 

Intervjuu käigus selgus, et kaks aastat tagasi toimis protsess teisiti. Nimelt AS Põltsamaa Felix 

koostas põllumajandustootja eest ise arve. Lisaks selgus, et pooleli on veel üks protsessi 

arendus, mille käigus soovitakse muuta dokumentatsiooni saatmine automaatseks ehk peale 

koguste sisestamist programmi toimuks dokumendi saatmine põllumajandustootjale süsteemi 

poolt. Kõikide toor- ja pakkematerjalide arvete käsitlemine toimub AS Põltsamaa Felix 

manuaalselt, sealhulgaks ka põllumajandustootjatelt saadud arvete käsitlemine. Manuaalne töö 

tähendab, et peale arvete skannimist ja verifitseerimist teostab esmase kontrolli ja konteerimise 

raamatupidamise osakond, seejärel saadetakse kõik arved edasi ostuspetsialistidele, kes 

kontrollivad arve vastavust saadud kogustega ning arvel märgitud hinna vastavust lepingus 

sätestatuga. Järgmisena toimub arvete kinnitamine ostuspetsialisti, ostujuhi ja juhatuse liikme 

poolt ehk kasutatakse kolmetasandilist arvete kinnitamist.  

Kogutud informatsiooni põhjal on näha, et põllumajandustootjatelt tooraine ostmise ja arvete 

käsitlemise protsess erineb ülejäänud toor- ja pakkematerjalide ostmise ja arvete käsitlemise 

protsessist, mis on standardne ja ühesugune Orkla grupi ettevõtetes, kelle raamatupidamist 

teostab Orkla Accounting Centre OÜ. Toor-ja pakkematerjalide ostmiseks on ostuosakonna 
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poolt lepinguga kindlaks määratud tooted, hinnad, tarnetingimused ja maksetähtajad. 

Standardse protsessi puhul sisestatakse kauba ostmiseks programmis ostutellimus, mis 

saadetakse hankijale. Ostutellimuse täitmisel saadab hankija kauba ning arve. Kauba 

vastuvõtmine ja saadud kauba koguste sisestamine programmi toimub tehases. Arve aga 

saadetakse raamatupidamiskeskusesse. Arve käsitlemise protsessi joonis on toodud lisas 3. 

Nagu protsessijooniselt näha, toimub raamatupidamiskeskuses esmalt arve skaneerimine ja 

verifitseerimine, mis tähendab, et kogu arvel olev informatsioon kontrollitakse töötaja poolt üle 

ja kui arve on koostatud korrektselt, sisestatakse arvel olev informatsioon 

raamatupidamistarkvarasse. Seejärel toimub juba tarkvara poolt automaatne kontroll, kas arve 

summa on vastavuses saadud kauba koguse ja programmis olevale hinnale. Juhul kui need 

summad on vastavuses, teostab programm ise kande juba eelnevalt programmi sisestatud 

andmetele ehk kogu arve käsitlemise protsess toimub automaatselt. Arve käsitlemine nõuab 

manuaalset töö juhul kui arvel olevad hinnad ei vasta programmi sisestatud hindadele või kui 

arvel olev kogus ei ole vastavuses saadud kauba kogusega. Oluline on siinkohal välja tuua, et 

kasutusel olev programm on ühine nii ostuosakonna töötajatele ostutellimuste koostamiseks kui 

ka raamatupidamise teostamiseks. Samuti kasutab ladu sama programmi kauba vastuvõtmise 

fikseerimiseks. Tegemist on tervikliku majandustarkvaraga.  

Võrdlusanalüüsi andmete kogumise etapis kirjeldati, kuidas toimib põllumajandustootjatelt 

ostmise ja arvete käsitlemise protsess ettevõtetes Orkla Foods Norge AS, Orkla Confectionery 

& Snacks Danmark A/S ja AS Põltsamaa Felix, samuti kirjeldati standardset toor-ja 

pakkematerjalide ostmise ja arvete käsitlemise protsessi. Järgnevalt määratletakse eelpool 

toodud ettevõtete protsesside erinevused ja põhjused, et välja töötada parim praktika protsesside 

teostamiseks ja ettepanekud selle rakendamiseks. Samuti leitakse probleemkohad.  

Esmalt on välja toodud peamised erinevused põllumajandustootjate ja teiste hankijate ostu ja 

arvete käsitlemise protsessis, mis on kokku võetud tabelis 3.  
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Tabel 3. Peamised erinevused põllumajandustootjate ja teiste hankijate ostu ja arvete 

käsitlemise protsessis. Allikas: autori koostatud 

 Põllumajandustootjad  Teised hankijad 

Kauba tellimine Tarnegraafik või vastavalt 

lepingule 

Vastavalt ostutellimusele 

Kauba koguse määramine Orkla tehas Hankija ise 

Arve koostaja Orkla  Hankija 

Arve kirjendamine Manuaalselt kontole Manuaalne või automaatne 

sidumine ostutellimusega 

Arve maksetähtaeg Lühike (kuni 7 päeva) Pikk (30-90 päeva) 

Võrreldes põllumajandustootjate ja teiste hankijate ostuprotsessi, on näha, et kauba tellimine 

toimub erinevalt. Teiste hankijate puhul tellitakse toor- ja pakkematerjali vastavalt 

ostutellimustele, kus määratake ära kauba kogus ja tarneaeg. Põllumajandussaaduste ostmisele 

avaldab mõju kauba spetsiifika, eelkõige asjaolu, et tegemist on kiiremini rikneva toorainega 

kui muud toorained. Seetõttu on koostöös põllumajandustootjatega kokku lepitud 

tarnegraafikud, millal tootja toorainet tarnib. Teine aspekt tuleneb samuti spetsiifikast ehk 

põllumajandussaaduste nagu kurk, kõrvits ja kapsas sorteerimine ja kaalumine toimub ostja 

poolt. Arve koostamise aluseks just on tarnitud kauba kogus ja kvaliteet. Intervjuudest ja 

dokumentide analüüsist selgub, et see on ka üheks põhjuseks, miks on põllumajandustootjate 

eest ise arve koostatud.  

Eelnevalt oli välja toodud, et standardse toor- ja pakkematerjalide ostmise protsessis luuakse 

ostutellimus ja lao poolt kauba vastuvõtt ning arve saamisel on võimalik selle automaatne 

kirjendamine, sest raamatupidamisprogramm võrdleb arve summat ja vastuvõetud kauba koguse 

maksumust ning kui need jäävad lubatud piiridesse teostab programm ise konteerimise. 

Põllumajandussaaduste ostmise puhul ei looda programmis ostutellimust ja sellisel kujul kauba 

vastuvõttu nagu teiste hankijate puhul ning seetõttu põllumajandustootjate arvete kirjendamine 

ja kinnitamine toimub alati manuaalselt raamatupidajate poolt.  

Samuti on põllumajandustootjate arvete tasumise tähtaeg oluliselt lühem kui teiste hankijate 

maksetähtajad, mis omakorda seab kogu arve kirjendamise protsessile lisanõuded, et 

tähtaegadest kinni pidada. See on ka antud protsesside puhul riskikoht. Standardse protsessi ja 
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põllumajandustootjate ostu ja arvete käsitlemise protsesside erinevuste ja põhjuste leidmine on 

üks osa võrdlusanalüüsi kohandamise etapist.  

Erinevate ettevõtete praktikaid võrreldes on näha, et Orkla Foods Norge AS ja Orkla 

Confectionery & Snacks Danmark A/S protsessis toimub arvete koostamine 

põllumajandustootjale ettevõtte enda poolt. AS Põltsamaa Felix kasutas varasemalt sama 

meetodit, kuid on protsessi muutnud nii, et põllumajandustootja koostab ise arve nii nagu teiste 

materjalide puhul. Antud muudatuse põhjuseks oli protsessi lihtsustada, et see ei nõuaks lisatööd 

arve koostamise tõttu. Peamine põhjus, miks erineb põllumajandustootjatelt ostmine ja arve 

käsitlemine, seisneb kauba spetsiifikas, tegemist on kaubaga, mille sorteerimine ja kaalumine 

toimub ostja poolt, mitte tootja poolt. Seega vajalikud andmed ehk sisend arve koostamiseks 

tuleb ostjalt.   

Võrreldes põllumajandustootjatelt ostmise ja arvete käsitlemise protsessi ning erinevates 

ettevõtetes toimivad protsesse on näha, et neis on palju erinevusi ja erandeid. Põhjuseid uurides 

selgub, et Orkla Foods Norge AS puhul toimub protsess nii nagu see kogu aeg on toiminud ning 

raamatupidamise üle toomisel Orkla Accounting Centre OÜ-sse ei teostatud antud protsessis 

parendusi ega muudatusi. Teisalt on Orkla Foods Norge AS ettevõte, kelle puhul on kaasatud 

ostmise protsessi põllumajandustootjate ühing, seega on sõlmitud partnerluse põhimõtted 

erinevad, mis on riskikohaks standardiseerimisel.  

Juurpõhjuste selgitamisel toodi intervjuus välja, et ise arve koostamine võimaldab Orklal 

õigeaegset arve tasumist. Kui teiste materjalide ostmisel on lepinguga määratud pikad 

maksetähtajad, üldjuhul 30-90 päeva siis põllumajandustootjatega arveldamisel on 

maksetähtajad märgatavalt lühemad, alates paarist päevast kuni seitsme päevani. AS Põltsamaa 

Felixi ostujuhi sõnul ei ole võimalik põllumajandustootjatelt osta pikemate maksetähtaegade 

alusel, sest tootjad ei ole nõus oma toodangut müüma pikema tasumise tähtajaga. Lühikestest 

maksetähtaegadest kinni pidamiseks kasutab AS Põltsamaa Felix faktooringu teenust.  

Eelnevas analüüsis võrreldi erinevate ettevõtete praktikaid kui ka standardset protsessi, mis 

ühelt poolt on aluseks parendusettepanekute tegemisel. Kuigi parendusettepanekute välja 
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selgitamiseks on kasutatud võrdlusanalüüsi siis sügavuti uurimiseks on tabelis 4 välja toodud 

ka raiskamist tekitavad tegevused kulusäästliku juhtimise kontseptsiooni kohaselt, mis on välja 

toodud ka käesoleva töö teoreetilises osas.  

Tabel 4. Kulusäästliku juhtimise kontseptsiooni alusel raiskamist põhjustavad tegevused 

põllumajandustootjatega seotud arvete käsitlemise protsessides. Allikas: autori koostatud 

Tegevus Raiskamine kulusäästliku juhtimise 

kontseptsioonis 

Kalkulatsioonide saatmine e-kirja teel  Transport, ootamine 

Arve manuaalne tasumine Ümbertöötlemine, ootamine 

Kalkulatsioonide koostamine Excel programmi 

abil 

Ümbertöötlemine, ootamine 

Antud tabel on koostatud protsessijooniste ja kulusäästliku juhtimise kontseptsiooni raiskamise 

tüüpidele toetudes. Kalkulatsioonide saatmine e-kirja teel võib põhjustada liigset ajakulu ja 

ootamist. Arve manuaalne tasumine põhjustab liigset tööd raamatupidamiskeskuse töötajatele. 

Samuti põhjustab kalkulatsioonide koostamine Excel programmi abil liigset ajakulu arvestades, 

et kasutusel on terviklik majandustarkvara lahendus, mis võimaldab saata nii informatsiooni kui 

koostada ka kalkulatsioone.  

 

 

2.5. Tulemused ning autoripoolsed ettepanekud 

 

Käesolevas peatükis on  välja toodud uuringu tulemused ning autoripoolsed ettepanekud. Esmalt 

on käsitletud tulemusi ja ettepanekuid protsesside parendamise meetodite rakendamise kohta 

Orkla Accounting Centre OÜ-s. Analüüsist selgus, et uuritavas ettevõttes on kasutusel järgmised 

protsesside parendamise meetodid: äriprotsesside ümberkujundamine, kulusäästlik juhtimine ja 

Timmitud Kuus Sigma. Äriprotsesside ümberkujundamise meetodit kasutatakse protsesside 

loomiseks uute ettevõtete raamatupidamise üle toomisel. Kulusäästliku juhtimise põhimõtetest 

järgitakse enim raiskamist käsitlevat mõtteviisi. Eelpool nimetatud meetodite rakendamiseks 

kasutatavatest tööriistadest on kasutusel kalaluu diagramm. Kalaluu diagrammi kui tööriista on 

kohandatud ning kasutusel on organisatsiooni enda poolt loodud modifikatsioon. Uuringu 
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tulemustest võib järeldada, et kuigi protsesside parendamise meetodite kohta on töötajaid 

koolitatud, on siiski kasutusel vaid üksikud meetodid ja tehnikad.  

 

Järgmise aspektina selgus läbi viidud uuringust, et protsesside parendamise meetodite 

rakendamisel on peamisteks takistusteks järgmised tegurid:  

• piisava ajaressursi puudumine; 

• teadmiste vähesus protsesside parendamise meetodite kohta;  

• inimeste vahetumine; 

• töötajate hirm muudatuste ees; 

• tarkvara arendamine.  

Ajaressursi puudumise kui väljakutse tõi oma magistritöös välja ka Aiki Priks, kes uuris küll 

avalikku sektorit, kuid takistus parendamiseks on sama (2015: 62). Samuti on takistusena välja 

toodud töötajate vahetumine, millega võib kaduma minna olulist informatsiooni protsesside 

kohta. Taksituseks on ka töötajate hirm muudatuste ees, mis paratamatult tekib. Töötajate 

mõtteviisi muutmine võib juhtkonnale olla keeruline väljakutse. Käesolevas töös leiti, et 

takistuseks võib saada ka tarkvara arendamine. Raamatupidamise protsessid sõltuvad väga palju 

kasutusel olevast tarkvarast. Isegi kui protsesside parendamiseks, standardiseerimiseks või 

automatiseerimiseks on palju ideid, võivad tarkvara lahendused saada takistuseks nende ideede 

ellu viimisel. Näiteks juhul kui teatud arendusi ei ole võimalik programmis teha või need 

osutuvad liiga kalliks.  

 

Eelpool toodud nimekiri takistustest on ettevõtte jaoks olulise tähtsusega, et aru saada millised 

probleemid parendamisega kaasnevad. Takistused on ühtlasi väljakutseteks, millega peab 

organisatsioon arvestama parendamisel. Antud tulemused on olulised ka teiste ettevõtete jaoks, 

juhul kui nad soovivad alustada parendamisega.  

Uuringu käigus selgitati ka välja, millised on eeltingimused, et protsesside parendamine toimiks. 

Oluline on kaasata kogu organisatsioon, mitte ainult üksikud inimesed. Edufaktoriteks 

parendamise meetodite kasutamisel on ka piisava ajaressursi tekitamine töötajatele, kes on 
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parendamisega otseselt seotud. Samuti on võtmeteguriks juhtkonna toetus ja nõuanded. Uuringu 

tulemusena selgus, et ka eelnev positiivne kogemus ja head tulemused motiveerivad protsesse 

parendama.  

Lähtudes käesoleva uuringu tulemustest ning protsesside parendamise teoreetilistest alustest on 

järgnevalt välja toodud töö autoripoolsed ettepanekud. Uuringus selgus, et kalaluu diagramm 

on kasutusel olnud ühekordselt, kuid organisatsioon peaks seda regulaarsemalt kasutama. 

Järjepidevam dokumendi uuendamine võimaldab aru saada, millised tegevused on protsessi 

parendamiseks ja uuendamiseks juba ellu viidud ja millised probleemid on veel lahendamata.  

Samuti on oluline tegeleda uuringus välja selgitatud takistustega, mis protsesside parendamise 

meetodite kasutamist pärsivad. Piisava ajaressursi puudumine on tegur, mida juhtkonnal on 

võimalik näiteks tööd ümber korraldades muuta. Tulemustes selgus ka, et protsesside 

parendamise meetodite kohta ei ole piisavalt teadmisi, kuigi kogu organisatsiooni on koolitatud. 

Seetõttu teeb käesoleva töö autor ettepaneku mõelda läbi töötajate koolitamise kava ja 

võimalusel pakkuda protsesside parendamise meetodite kohta koolitust, mis on suunatud 

teenuste ja eelkõige raamatupidamise protsessidele.  

Põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi parendusettepanekute välja töötamiseks 

kasutati käesolevas magistritöös võrdlusanalüüsi, kus anti selgitus, miks antud protsesse 

uuritakse. Seejärel anti ülevaade uuritavatest protsessidest ning leiti erinevused ja sarnasused 

standardse protsessiga ja erinevate ettevõtete protsessidega. Samuti toodi välja, millised 

tegevused põhjustavad uuritavates protsessides raiskamist kulusäästliku juhtimise 

kontseptsiooni kohaselt.  

Käesoleva magistritöö autori tulemused ja ettepanekud parendamaks põllumajandustootjatelt 

tooraine ostmisega seotud arvete käsitlemise protsesse on toodud välja järgnevalt. Uuringu 

kõigus selgitati välja aspektid, miks põllumajandustootjatelt ostmise ja arvete käsitlemise 

protsessid erinevad standardsest tooraine ostmise protsessist. Kuna põllumajandustoodang on 

spetsiifilisem ning lepingud selle ostmiseks on loodud erinevatel alustel siis võib järeldada, et 

täielikult uuritavaid protsesse standardiseerida ei ole võimalik. Täieliku standardiseerimise all 
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on mõeldud protsessi muutmist samasuguseks nagu teiste toor- ja pakkematerjalide hankijate 

protsess, mille joonis on toodud ka lisas 3. Võrdlusanalüüsist selgus, et Orkla Confectionery 

and Snack’s Danmark A/S-is läbi viidav protsess on väga suures mahus automatiseeritud, kuid 

Orkla Foods Norge AS-is läbi viidav protsess sisaldab raiskamist ning antud protsessi 

parendamiseks saab välja tuua mitmeid ettepanekuid.  

Esmase parendusena on soovitatav sisse viia muudatused, mis elimineeriksid raiskamist 

väljendavad tegevused. Raiskamist põhjustavad tegevused olid välja toodud ka käesoleva töö 

tabelis 4. Orkla Foods Norge AS puhul on soovitatav kalkulatsioonide koostamine Exceli 

programmist üle viia majandustarkvarasse. Ettevõttes on kasutusel terviklik majandustarkvara, 

kus on kalkulatsioonide koostamine võimalik. Antud muudatuse teostamiseks on kindlasti 

vajalik koostöö ka IT osakonnaga, kes pakub tuge tarkvara osas. Kui kalkulatsioonide 

koostamine toimub majandustarkvaras, siis kaob ära vajadus informatsiooni saata e-kirja teel, 

sest raamatupidamiskeskuse töötajatele on vastav info programmist kättesaadav. Sellise 

muudatuse tulemusel on kogu informatsioon ühes programmis ja väheneb ka ajakulu.  

Teise ettepanekuna on soovitatav ostuosakonna ja raamatupidamiskeskuse poolt ühiselt ette 

võtta sõlmitud lepingute tingimused ning need läbi arutada. AS Põltsamaa Felixi näitel on 

soovitatav viia sisse muudatus, et põllumajandustootjad nagu ka kõik teised tarnijad koostavad 

ise müügiarve Orkla grupi ettevõtetele. Arve koostamiseks vajalikud andmed nagu kogus ja 

kvaliteet on võimalik saata põllumajandustootjale nii nagu tehakse AS Põltsamaa Felix. Antud 

muudatus eeldab läbirääkimisi nii põllumajandustootjate, ostuosakonna kui ka 

raamatupidamiskeskuse vahel, kuid see aitaks olulisel määral protsessi parendada. Samuti 

vähendaks see Orkla poolset töömahtu, sest ei pea enam teiste ettevõtete eest arveid koostama. 

Orkla Foods Norge AS ostuprotsessi puhul tähendaks see kolmepoolsete lepingute lõpetamist 

ja uute lepingute sõlmimist, mis kohalikul tasandil võib kaasa tuua uusi probleeme, kuid aitaks 

oluliselt kaasa standardiseerimisele. 

Juhul kui arve koostaja muutmist ei ole võimalk teostada siis Orkla Fods Norge AS puhul on 

soovitatav protsessi muuta võttes eeskuju ettevõttest Orkla Confectionery & Snacks Danmark 
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A/S. Antud ettevõttes sisestatakse saadud kauba kogused programmi, mille alusel 

raamatupidamiskeskus genereerib tarnija eest ise arve. Antud muudatus võimaldaks oluliselt 

protsessi automatiseerida.  

Kolmas ettepanek hõlmab põllumajandustootjatega kokku lepitud lühikesi maksetähtaegasid, 

mis on riskikohaks juhul kui protsessi automatiseerida. Seetõttu on maksetähtaegadest kinni 

pidamiseks on soovitatav kasutada faktooringut nii nagu teeb seda AS Põltsamaa Felix. Sellisel 

juhul on maksetähtaegadest tulenevad riskid hajutatud.   
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas magistritöös uuriti protsesside parendamise rakendamist. Töö eesmärk oli välja 

selgitada, milliseid protsesside parendamise meetodeid ja kuidas neid rakendatakse Orkla 

Accounting Centre OÜ-s ning välja töötada ettepanekud, kuidas parendada 

põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi.  

Orkla Accounting Centre OÜ on tugiteenuskeskus, kus teostatakse peamiselt raamatupidamise 

teenust Orkla kontserni ettevõtetele. Orkla on juhtiv toidu- ja tarbekaupu tootev kontsern Põhja- 

ja Baltimaades. Lisaks tegutsetakse ka Kesk-Euroopa ja India turul. 2016. aasta lõpuks töötaks 

kogu grupis kokku 18 154 töötajat ning 2016. aasta käive oli 4,1 miljardit eurot. Eestis asuvatest 

tootmisettevõtetest kuuluvad Orkla gruppi AS Kalev ja AS Põltsamaa Felix. 2013. aastal 

otsustati rajada Tallinnasse tugiteenuskeskus grupi ettevõtetele, mille peamiseks ülesandeks on 

siiani olnud raamatupidamisteenuse pakkumine. Seisuga 31. august 2016 töötas Orkla 

raamatupidamiskeskuses 40 töötajat ning teenindati 19 grupi ettevõtet, mis asuvad Norras, 

Taanis ja Rootsis. Tugiteenuskeskuses toimub pidev laienemine, järjest tuuakse grupi ettevõtete 

raamatupidamist üle ühtsesse keskusesse. Orkla Accounting Centre OÜ on ettevõttes juurutanud 

protsessipõhist lähenemist alates ettevõtte loomisest, kuid alustas metoodilise lähenemisega 

protsesside parendamisele 2016. aastal.   

Protsessijuhtimise ja nende parendamisega tegeleb üha suurem hulk organisatsioone. 

Protsessijuhtimine annab selge ülevaate, mis organisatsioonis toimub ja kuidas on töö 

organiseeritud, see on oluline ettevõtte juhtkonnale, töötajatele kui ka koostööpartneritele ja 

klientidele. Protsesside parendamine võimaldab olla efektiivne, kasutades võimalikult hästi ära 

olemasolevaid ressursse. Protsesside parendamine on tootlikkuse tõstmise üheks võtmeteguriks 

ja loob võimalused olla konkurentsivõimeline valdkonnas, kus ettevõte tegutseb. Lisaks 

tootlikkusele ja konkurentsivõimele on protsesside parendamise üheks eesmärgiks pakutava 

toote või teenuse kvaliteedi tõstmine ja hoidmine, mis loob kliendi jaoks väärtust.   
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Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati kuus uurimisülesannet. Püstitatud uurimisülesannete 

lahendamiseks on käesolevas töös kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodit. Läbi viidi kolm 

poolstruktureeritud intervjuud, mis andsid ülevaate protsessijuhtimisest ja protsesside 

parendamise võimalustest Orkla Accounting Centre OÜ-s. Lisaks koguti andmeid uuritava 

ettevõtte sisemistest dokumentidest nagu protsessijoonised, protsesside kirjeldused ja muud 

dokumendid. Kogutud andmete põhjal viidi ühe protsessi põhjal läbi võrdlusanalüüs, 

selgitamaks välja parendusettepanekud.   

Esimeseks üürimisülesandeks oli välja selgitada, kuidas toimub protsessijuhtimine Orkla 

Accounting Centre OÜ-s ning millised olid ajendid protsesside parendamiseks. Ettevõttes on 

läbi viidavad protsessid detailselt kaardistatud joonistena ja detailsete kirjeldustena. Samuti on 

ettevõttes kasutusel mõõdikud, mis annavad ülevaate, kuidas põhilised ja aeganõudvamad 

protsessid toimivad ja võimaldavad eri perioode võrrelda. Uuringu selgitati välja, et protsesside 

parendamise ajenditeks on soov pakkuda kvaliteetset teenust, kasutada efektiivsemalt 

tööjõuressurssi ja töötajate potentsiaali ning tõhusalt viia protsessidesse seadusandlusest 

tulenevad muudatused.  

Teiseks uurimisülesandeks oli selgitada välja millised meetodeid ja tööriistu rakendatakse Orkla 

Accounting Centre OÜ-s protsesside parendamiseks. Selgus, et Orkla Accounting Centre OÜs 

on kasutusel erinevad protsesside parendamise meetodid nagu äriprotsesside 

ümberkujundamine, kulusäästlik juhtimine, Timmitud Kuus Sigmat ning tööriistadest on 

kasutusel olnud kalaluu diagramm. 

Kolmandaks ülesandeks oli välja uurida, mis on takistused ja edufaktorid protsesside 

parendamisel. Uuringu tulemusena selgus, et takistusteks on piisava ajaressursi puudumine, 

vähesed teadmised parendamise meetodite kohta, töötajate vahetumine, mõtteviisi muutmine, 

hirm muutuste ees ning takistuseks võib saada ka tarkvara. Selleks, et protsesside parendamine 

oleks edukas, on oluline anda töötajatele aega tegeleda protsesside parendamisega. Samuti on 

võtmeteguriks juhtkonna toetus ja nõuanded. Uuringu tulemusena selgus, et ka eelnev positiivne 

kogemus ja head tulemused motiveerivad protsesse parendama. 
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Järgnevad uurimisülesanded olid seotud põllumajandustootjatega seotud arvete protsessiga. 

Püstitatud ülesanneteks oli välja uurida, kuidas toimivad põllumajandustootjatelt ostmise ja 

arvete käsitlemise protsessid erinevates Orkla grupi ettevõtetes ning analüüsida 

põllumajandustootjate ja teiste hankijate arvete käsitlemise protsesside erinevusi ja erinevuste 

põhjuseid. Antud uurimisülesannete abil töötati välja parendusettepanekud.  

Põllumajandustootjate arvete käsitlemise protsessi parendamiseks on oluline esmalt eemaldada 

tegevused, mis kulusäästliku juhtimise kontseptsiooni kohaselt põhjustavad raiskamist. 

Protsesside standardiseerimise eesmärgil on oluline raamatupidamiskeskuse, ostuosakonna ja 

põllumajandustootjate vahel. Koostöö raames on võimalik jagada teadmisi ja kogemusi. 

Käesoleva töö autori soovitus on kõikide osapoolte koostöös vaadata üle sõlmitud lepingud ja 

võimalusel viia sisse muudatus, kus põllumajandustootjad koostaksid ise arve müüdud toodangu 

eest, see võimaldab raamatupidamiskeskusel omakorda protsessi automatiseerida. Lühikestest 

maksetähtaegadest kinni pidamiseks on soovitatav kasutada faktooringu teenust.  

Töö autor leiab, et uuritud teema oli väga huvitav. Edaspidise teemadena pakub autor uurida 

mõõdikute süsteemi rajamist ja rakendamist raamatupidamises, mis annaks tervikliku ülevaate 

ja võimaluse hinnata protsesside parendamist. Teoreetilise ülevaate andmisel kirjeldati töös ka 

kulusäästliku raamatupidamise mõtteviisi, mille rakendamist oleks samuti huvitav sügavuti 

uurida.   
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SUMMARY 

 

THE IMPLEMENTATION OF PROCESS IMPROVEMENT METHODOLOGIES IN 

ORKLA ACCOUNTING CENTRE OÜ 

Orkla Accounting Centre OÜ is the shared service centre which provide the accounting services 

to Orkla group. Orkla is a leading supplier of branded consumer goods in the Nordic and Baltic 

regions and selected countries in Central Europe and India. As of the end of 2016 Orkla had 18 

18 154 employees. The turnover in 2016 totalled EUR 4,1 billion. AS Kalev and AS Põltsamaa 

Felix are part of the Orkla`s Group. In 2013 Orkla Accounting Centre OÜ was established by 

Orkla Group. As of 31. August 2016 Orkla Accounting Centre OÜ had 40 employees who 

managed 19 Orkla`s companies which were in Norway, Denmark and Sweden. Orkla 

Accounting Centre OÜ expanded continuously and is taking over the accounting processes from 

other companies. Orkla Accounting Centre OÜ has implemented the process management from 

the beginning of the company but started to use process improvement methods in 2016. 

Process management and process improvement is widely used in all sort of companies. Process 

management gave a good overview how the company is doing and the processes managed. 

Continuously improving processes gives company more efficiency and helps to optimize 

resources so there is very little or no waste. This gives a good advantage over the competitions 

for the company who can create better products or services. 

The goal of this Master thesis was to examine how process improvement methods have been 

implemented in Orkla Accounting Centre OÜ and make suggestions for improvement process 

of farmer`s invoice handling.  
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To achieve the goal of the Master thesis the following tasks were formulated:  

• to find out how the process management is implemented in Orkla Accounting Centre 

OÜ and examine incentive for process improvement; 

• to find out what kind of methods and tools are used in Orkla Accounting Centre OÜ to 

improve the processes; 

• to examine the challenges and success factors to improve processes;  

• to find out how the invoices from farmers are handled in Orkla`s companies and what 

are the differences in the processes;  

• to analyse the differences in the processes.  

The Master theses is comprised of two parts. The first chapter provide theoretical overview of 

basic definitions about process management and history. As well review most common process 

improvement methods and tools and explains how to describe processes. 

Second part is empirical and concentrated about Orkla Accounting Centre OÜ. The second 

chapter includes the description of research methodology and provides the overview the 

procedure used to collect data. As well given an overview of the Orkla Group. The author used 

qualitative research method and gathered the data from interviews and documents such as 

process flowcharts and work instructions. Analysis is comprised of two parts. The second 

chapter includes the analyses and conclusions and suggestions are presented at the end of 

chapter.  

Based on the research results it was concluded that there were different methods of process 

improvement and a tool for process improvement used in Orkla Accounting Centre OÜ. The 

main reason for insufficient process improvegiment was the lack of time and knowledge, 

changing the mindsets of employees, fear of the changes and future and everchanging software. 

The improvement suggestions for handling farmer`s invoices were the following. It is important 

to remove the waste from processes and get rid of activities what are wasteful according to Lean 

thinking. Making changes in the contracts helps to standardise the processes. As well the farmers 
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should issue their own invoices to Orkla. For keeping short payment terms it would be advised 

to use factoring. 

Orkla Accounting Centre OÜ can use the suggestions what were implied in this Master thesis 

to improve the processes 
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Lisa 1. Põllumajandustootjatega arveldamise protsess Orkla Foord Norge AS-is 
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Lisa 2. Põllumajandustootjatega arveldamise protsess Orkla Confectionery and Snack’s Danmark 

A/S-is 
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Lisa 3. Toormaterjalide ostmise eest saadava arve käsitlemise protsess



Lisa 4. Orkla Accounting Centre OÜ kalaluu diagrammi modifikatsioon  

Process:   
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