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Käesoleva lõputöö eesmärk oli uurida, missugused tarkvaralahendused on olemas 
puidutööstustes, missuguseid lahendusi kasutavad puidutööstuse ettevõtted ja mis on 
ettevõtete hinnangul üleüldine tarkvaralahenduste rakendamise tase puidutööstuses. 
Uurimistöö jaoks koguti andmeid läbi küsitluse, mis olid suunatud puidutööstuses 
tegutsevatele ettevõtetele. 
 
Lõputöös tutvustatakse lühidalt puidutööstuses kasutatavaid tarkvaralahendusi. Antakse 
ülevaade varasematest uuringutest, kus tuuakse välja erinevaid meetodeid, kuidas on 
võimalik rakendada  tarkvaralahendusi puidutööstuses. Küsitluste vastuste abil selgitati 
välja, missuguseid tarkvaralahendusi kasutavad puiduettevõtted oma igapäevatöös, 
missuguseid tarkvaralahendusi tahetakse kasutusele võtta, mis on peamised takistused uute 
lahenduste kasutuselevõtmisel, kui efektiivne uute lahenduste kasutuselevõtt on olnud on 
olnud ja mis on ettevõtete hinnangul tarkvaralahenduste rakendamise tase puidutööstustes. 
Töös toodi välja, kuidas ettevõtete vastused kattusid varasemate uuringutega. 
 
Uurimistöö käigus selgus, et tarkvaralahenduste poolest on ettevõtetel erinevad vajadused, 
mistõttu on sageli vaja rätseplahendusi. Küsimustike vastustest ei selgunud, et turul oleks 
universaalseid lahendusi, mis vastaksid kõigi puidutööstuse ettevõtete vajadustele. 
Tarkvaralahenduste rakendamisel on ettevõtted täheldanud üldist produktiivsuse tõusu. 
Kuna ettevõtete vajadused erinesid üksteisest, siis olid olemasolevad rakendusvaldkonnad 
varieeruvad ja sõltusid ettevõtte töö ülesehitusest. 
Märksõnad: automatiseerimine, protsessi haldus,“tark tehas” 
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SISSEJUHATUS 
 

Eesti päritolu kaupade osas on puidutööstusel pikemat aega olnud suur osatähtsus, kus 

puittoodete ja materjalide eksport moodustab ühe suurima osa kogu riigi ekspordist (VK22: 

Kaupade eksport… 2020). Samuti on Eesti tuntust saanud ka tõhusate tarkvaralahenduste 

eest, mida on rakendatud paljudes erinevates valdkondades. Kuid lähtudes autori isiklikest 

kogemustest on tarkvaraliste lahenduste levik  olnud puidutööstuses üsnagi aeglane või ei 

ole piisavalt läbi mõeldud. Sellegipoolest ei taga IT lahendused üksinda ettevõttele suuremat 

tootlikkust. Kõik sõltub ettevõtetest ja sellest, kuidas nad on rakendanud erinevaid lahendusi 

tootlikkuse suurendamiseks. (Mooney jt 1996) 

Uute IT lahenduste kasutusele võtmise poolest on puidusektoris olevad ettevõtted olnud 

üsnagi aeglased (Hewitt jt 2011). Põhjuseid võib olla mitmeid: kas ei nähta uute lahenduste 

rakendustest saadavat tulu või lihtsalt puuduvad piisavad oskused kogu protsessi 

väljatöötamiseks ja analüüsimiseks.. Sellegipoolest on vaja kaaluda erinevaid meetodeid, et 

tagada konkurentsivõimelisus tulevikus. Tihti on tootmise efektiivsuse parandamiseks 

võetud appi automatsioon. Automatiseeritus erinevates tööstusharudes on tänapäeva 

maailma kontekstis tavapärane nähtus, kuid seda juhtiv tarkvara on reaalsuses see 

komponent, mis suunab tööstusmasinate tööoperatsioone. Automatiseerimine ei ole ainuke 

lahendus, kus tarkvara saab abiks olla. Suurte tootmismahtudega ettevõtetes mõjutab iga 

üleliigne tegevus tootlikkust. Liigutuste ajakulu mõjutab suuresti laohaldust. Kuna iga 

liigutus, kas üleliigne või vajalik, mõjutab ettevõtte tootlikkust, on erinevate tööprotsesside 

haldamine  üks olulisemaid faktoreid, millele peaks tähelepanu pöörama.  

Käesoleva töö teema on väga aktuaalne, kuna digitaliseerimine jõuab üha rohkematesse 

sektoritesse, kaasa arvatud puidusektorisse. Uurimistöö eesmärgiks on uurida, kuidas on 

võimalik rakendada erinevaid tarkvaralisi lahendusi puidusektoris ja selgitada välja läbi 

ettevõtetele suunatud küsitluse, kui suur on tarkvara integreerimise tase nii Eestis kui ka 

naaberriikides, missuguseid tarkvaralahendusi täpsemalt rakendatakse ja missugune on 

potentsiaal puidutööstuse arenguks laiema tarkvaralahenduste integreerimise korral. Samuti 
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uuriti erinevaid mõjusid, mida tarkvaralahenduste kasutuselevõtt protsesside 

automatiseerimiseks ja optimeerimiseks ettevõtetes endaga kaasa oli toonud ning ettevõtete 

seisukohti puidutööstuse automatiseerimist ja optimeerimist takistavate tegurite osas. 
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LÜHENDITE JA MÕISTETE SELGITUS 
 

1. CT – kompuutertomograaf on piltdiagnostikaseade, mis kombineerib mitme nurga 

alt tehtud röntgenpildid luues ristlõike uuritavast kehast. 

2. TRNSYS -  simulatsiooni programmipakett, mis spetsialiseerub taaskasutatava 

energia katsetamiseks. 

3. ISA – International society of automation.  

4. PLC – programmeeritavad loogikakontrollerid on arvutid, mida kasutatakse 

masinate ja protsesside juhtimiseks. 

5. SCADA – on arvutisüsteemide ja sidevõrkude abil toimuv tehniliste protsesside 

jälgimine ja juhtimine. 

6. MES – tootmisjuhtimise süsteem, mille abil jälgitakse ja dokumenteeritakse tooraine 

muutmist lõpptoodanguks. 

7. CRM – on kliendisuhete haldamise programm. 

8. ERP – ettevõtte ressursside planeerimine on tarkvaralahendus, mille abil juhitakse 

ettevõtte tegevust. 

9. Industry 4.0 – neljas tööstusrevolutsioon, kus tööstusmasinad on ühildatud 

juhtmevabade süsteemidega. 

10. CPS – küberfüüsiline süsteem, mis läbi infotöötluse füüsilist maailma virtuaalse 

maailmaga seob. 

11. P2P – ingl k peer-to-peer ehk partnervõrk on sidetehnikas võrdsete õiguste ja 

võimalustega võrgusõlmede kogum, milles iga osaline võib algatada sideseansi ning 

milles töö või ülesanded jaotatakse osalejate vahel ära. 

12. OCLA –  asukohapõhine koostööarhitektuur 

13. PLM – elutsükkel on toote või teenuse eluiga 

14. CBR – juhtumipõhine arutluskäik, mis võtab probleemilahenduse käigus aluseks 

lahendused varasemalt toimunud probleemid 

15. IKT – Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

16. IoT – on interneti kaudu seotud asjade võrk, kus need kasutaja ja üksteisega 

informatsiooni jagavad ja vahetavad ning koos teatud ülesandeid täidavad. 
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17. OEE - OEE (üldine riistvara effektiivsus) on produktiivsuse mõõtmise standard, 

mille teel on võimalik protsentuaalselt kindlaks teha tootmisaeg, mis on päriselt 

produktiivne 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 
 
1.1. Puidutööstuse digitaliseerimine 
 

IT lahendused pakuvad mitmeid erinevaid eeliseid puidutööstuses. Esiteks suudavad need 

tootlikkust mõjutada läbi automatiseerimise, mis samaaegselt vähendab ka tööjõukulusid. 

Lisaks aitavad need kaasa ettevõttesiseste ja -väliste suhete haldamisel (Hetemäki & Nilsson 

2005). Juba ammu on täheldatud, et investeeringud IT infrastruktuuri arengusse annavad 

pikemas perspektiivis konkurentsieelise. Kuid täpselt sellel põhjusel võib tekkida kõhklusi, 

sest kiiret tasuvusaega üldiselt ei esine. Lisaks on ohud, et kaudsed raskesti prognoositavad 

operatsioonikulud võivad olla kallimad, kui otsesed investeeringud (Irani jt 1997). 

Järjest enam muutub aktuaalsemaks diskussioon tööstuse digitaliseerimise üle. Tänu nn 

„neljandale tööstusrevolutsioonile“  hakatakse järjest rohkem panustama puidutööstuse 

digitaliseerimisse. Selle revolutsiooni tulemusena võidakse luua täiesti uusi 

töökontseptioone, mis rakendavad masinnägemist andmete analüüsimisest tuletatud otsuste 

langetamist, üleüldist logistika haldamist jne. (Müller jt 2019) 

 

Neljanda tööstusrevolutsiooni tulemusena on rajatud modernseid „tarku tehaseid“, millel on 

tööjõu osakaal väiksem. Selle tulemusena võivad tekkida olukorrad, kus töötajate 

kompetentsid peavad erinema traditsioonilistest tööstussektori töötajate kompetentsidest. 

Lisaks peab muutuma ka üldine töö planeerimine, võttes arvesse inimeste suhet robotite ja 

kõrgtehnoloogiliste tööriistadega. Kuna universaalset viisi, kuidas hinnata vajaminevat 

töötajate kompetentsi, pole, siis peavad ettevõtted ja organisatsioonid ise hindama oma 

töötajate kompetentse ja vajaduse korral vajalike oskustega inimesi leidma või 

olemasolevate inimeste kompetentsust tõstma. Seetõttu võib eeldada, et tehnoloogia 

kasutamise ja mõistmise oskus hakkab mängima suuremat rolli töötaja kompetentsi 

hindamisel (Jerman jt 2020). Sellest olenemata peavad ettevõtted leidma viise, kuidas 

rakendada järjest rohkem CPS lahendusi, selleks, et tagada konkurentsivõimekus. CPS 

lahendused on ühed peamised komponendid, mis aitavad kaasa nn “tarkade tehaste“ ehk 

ingl- k smart factory-te loomisele, kuid nende rakendamisel peab silmas pidama 

ümberseadistamise või kohandamise võimekust ehk süsteemi modulaarsust, mis võimaldaks 

vajaduse korral lisada juurde uuendusi. (Napoleone jt 2020) 
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Paljud tehased keskenduvad suurtele ümberkorraldustele, kus suur osa tootmistsüklist 

liidetakse juhtmevaba IT lahendustega, jättes märkamata ohud, mis võivad neid mõjutada. 

Tehaste töö ümberkorraldamine IT-võrkudega toob endaga kaasa suuri riske, mis võivad 

põhjustada tõrkeid tootlikkuses. Kuna IT struktuuri loomisel muutuvad suurem osa 

komponentidest üksteisest sõltuvaks, siis on kogu töö struktuur potentsiaalse ohu all. Kui 

üks süsteemi osa lakkab töötamast, võib tõrkeid tekkida ka teiste osade töös. IT- süsteemid 

on juba oma loomuselt võrreldes üksteisest mitte sõltuvate masinatega suurema ohu all 

välistele rünnakutele või sisemistele tõrgetele, mis võivad töötsükli peatada, tuues kaasa 

suured rahalised kaotused. Seetõttu peavad ettevõtted lisaks investeerima ka 

turvameetmetesse, mis aitavad vältida rünnakuid või tõrkeid. Kuid abimeetmete ja 

ohuallikate suur ja järjest suurenev varieeruvus muudab ohtude prognoosimise keeruliseks. 

Sellegipoolest on tähtis investeerida turvameetmete rakendamisesse, et vältida suuri 

turvaauke, mille ründamisel võib kogu süsteemi töö peatuda. (Häckel jt 2019) 

 

Puidutööstuses  üks kõige suuremaid produktiivsuse kaotusi on toormaterjali kadu.  Suurema 

tulu tagamine saetööstuses sõltub peamiselt saekavade optimeerimisest. Palkide 

geomeetriline modelleerimine on saeveskite töötamise seisukohalt kõige alus, kuid selle 

ajakulu peab olema võimalikult väike. Selline piirang nõuab kompromisse andmete täpsuse 

osas. Kuna materjal on erinevate dimensioonide ja kvaliteediga, siis selleks on vaja leida 

lahendus, mis suudaks reaalaajas tootmiskiirustel määrata materjali dimensioonid ja 

tuvastada kvaliteedi. Paljud modernsed saeveskid kasutava skännereid, mis koguvad 

andmeid palkide geomeetria kohta. Sellele järgneb oluline otsus, mis määrab ära palgi 

pöörlemis- ja külgsuunas paigutamise kanduril enne esimest lõikust. (Danwe jt 2012) 

Nendele keerukatele arvutustele võivad hea lahenduse pakkuda pilveteenused, mis  

kasutavad plokiahelaid masinate vahel, eeldades, et ettevõttes on juba olemasolev CPS 

süsteem, mis võimaldab läbi plokiahela meetodi igal tootmisliinil osaleva masinal üksteisega 

suhelda. Kasutades ära P2P võimalusi enda sisevõrgus, vähendatakse suuresti ohte 

väljastpoolt tulevatelt allikatelt. (Vatankhah Barencji jt 2020)  

 

1.2.Tehnoloogia, mis on kohandatutud puidutööstuse jaoks 
 

Üldjuhul eelistavad ettevõtted pigem investeerida suurt kapitali uue tehnoloogiliselt 

modernse tehase rajamiseks, selle asemel, et  uuendada olemasolevad analoogsüsteemidel 
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põhinevat tehast. Wi (2018) on oma uuringute tulemusena välja toonud, et  on võimalik luua 

töötajale orienteeritud „tark tehas“. Selle eesmärgiga loodi asukohapõhine 

koostööarhitektuur (OCLA), mis võimaldab paigaldada seadmeid töötajate, toodete ja 

rajatiste külge. Need seadmed võimaldavad saada asukoha ja sündmuste kohta teavet, mis 

aitab vältida ohukohti ja mõista toote liikumist. Kuna infot kogutakse kogu tööprotsessi 

vältel, siis probleemi korral on võimalik kohe teatada operaatorit, mis viib kiire probleemi 

lahenduseni. 

 

Tootmisrike on sündmus, kus üks lüli tootmistsüklis ei funktsioneeri vastavalt selle 

operatsiooni spetsifikatsioonidele. Selle tulemusena ei pruugi ettevõte saavutada oma 

tootmiseesmärke. Kuna selliste rikete esinemise risk on suur, siis on vaja tarkvara lahendust, 

mis koguks informatsiooni, mis aitaks arendada kogemusepõhiseid lahendusi tootmises 

esinevatele riketele. Selle jaoks ongi olemas tarkvaralahendused, mis arenevad kogemuste 

põhiselt. On olemas kaks tarkvara lahendust PLM ja CBR. Nende kahe lahenduse 

integreerimisel on võimalik tootmisrike tekkimisel kiiresti diagnoosida rikke põhjust 

põhinedes varasematele sarnastele riketele. Protsess pakub võimalikke rikke põhjuseid, kuni 

probleem on tuvastatud, peale mille tuvastamist ja lahendamist lisatakse lahendatud rikke 

süsteemi, mis võib olla abiks tulevikus toimuvate rikete esinemisel.(Camarillo jt 2018) 

 

CT-skännerid (ingkl computed tomography) ehk kompuutertomograafid on peamiselt 

näinud kasutust meditsiinitööstuses, kuid järjest enam on puiduettevõtted  kasutusele võtnud 

tööstus tasemel CT-skännerid. Katsetusi rakendada CT-skännereid puidutööstusesse on 

tehtud ka varem, kuid skanneerimise ajad olid liiga pikad, mis muutis CT-skännerite 

tööstusliku kasutamise mitte tulusaks valikuks. Kuid nüüdseks on leiutatud lahendusi, mis 

muudavad CT-skännerid puiduettevõtjate jaoks atraktiivseks. Palke skanneerides saab kiire 

ülevaate nende omadustest, mis aitab otsustada töötlussuuna enne, kui esimene saeketas on 

palki puudutanud. 

Üks olulisemaid omadusi, mida on võimalik mõõta CT-skänneritega, on niiskus ja seda 

monitooritakse ka kuivatusprotsessi vältel. Samuti on võimalik CT skänneriga mõõdetud 

palgist luua simulatsioone, mis määravad ära puidukiudude küllastuspunkti. See omakorda 

annab hea ülevaate sellest, kui palju puit niiskes olekus paisub ja niiskuse astmest millest 

alates puidurakk enam niiskust imeda ei suuda. Selleks, et ära tunda palkide sisemisi 

omadusi, on olemas tarkvara Saw2003, mida kasutatakse lõiketöötlemise simuleerimiseks. 

Sellega on võimalik saada aimu, mis dimensioonidega ja kvaliteediga on lahti saetud 
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plangud. Kasutades CT-skännereid on võimalik leida eristavaid faktoreid, mis ei ilmne palgi 

välispinnal. Tarkvara ja CT-skännerid oma kiirete arvutuste ja simulatsioonide tulemustena 

suudavad luua puiduettevõtetele kõige optimaalsema lahenduse, mis väldib mõttetut 

materjalikadu.(Fredriksson jt 2017) 

 

Alati ei pea tarkvaraline lahendus igapäevastes tööprotsessides osaline olema, vaid võib olla 

abiks uute tootmislahenduste paigaldusel. Selle näiteks on välja toodud TRNSYS (transient 

systems simulation) tarkvara, mis on simulatsiooni programm, mis aitab ettevõttel katsetada 

erinevaid energiasäästlikke võimalusi. Puidusektori puhul on näiteks päikseenergial 

töötavad kamberkuivatid, mis rakendavad päikeseenergiat otse, kaudselt või mõlema 

lahenduse hübriidvariandis, mis on kiiremad, kui traditsioonilised vabaõhukuivatid. 

Tarkvara nagu TRNSYS abil on võimalik uurida kuivati termotöötluse tootlikkust. Lisaks 

sellele on võimalik koguda sama programmiga meteoroloogilisi andmeid tootmishoone enda 

asukoha kohta, mis annavad ülevaate, missugused välitingimused mõjutavad spetsiifilist 

kohta. Sellise lahenduse abil on võimalik ettevõttel kasutusele võtta oma enda unikaalne 

arvuline mudel kuivatuseks, mis lisandub hiljem ettevõtte ärisaladuste hulka.(Lamrani jt 

2019) Autor usub, et selliste andmete töötlemise tulemusena on ettevõtetel võimalik teha 

oma enda kasumianalüüs ja võrrelda, mis metoodika neile kõige rohkem sobib.  

 

1.3. Puidusektori vajadus rakendada uusi meetmeid tootmises.  
 

Üks peamine põhjus erinevate tehniliste ja tarkvaraliste lahenduste rakendamiseks on 

organisatsioonide soov kombineerida masstootmise odavaid hindu ja eritellimustööde 

paindlikkust. Selle saavutamiseks on vaja luua tehnoloogiline raamistik, mis kogub 

järjepidevalt andmeid. Asjakohane tehniline raamistik peaks võimaldama hallata 

pilveteenuseid, kus kõik seadmed on üksteisega ühendatud ja suhtlevad omavahel, hoiustada 

suuri andmemahtusid ning integreerida tarkvara olemasolevate süsteemidega, mis on 

vajalikud tootmisega seonduvate otsuste langetamiseks.  Üks rahvusvaheliselt tunnustatud 

standardne näide sellisest tehnoloogilisest raamistikust on välja toodud ISA- 95 

automatiseerimise püramiidis (joonis 1). Püramiidi esimeses kihis asuvad sensorid ja 

signaalid, mida tuvastatakse läbi triipkoodide ja raadiosagedustuvastuse vahendite (inglise 

keeles radio-frequency identification, RFID). Need annavad ettevõtte 

tehnoloogiaraamistikule vajalikke andmeid, mis on kogu süsteemi aluseks. (Rance jt 2017: 

Zhong jt 2017). Kui esimesest kihist saadud vajalikud andmed on käes, siis on vaja neid 
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kasutada tootmisprotsessi suunamiseks. Püramiidi  teine kiht kujutab programmeeritavaid 

loogikakontrollereid ehk PLC-sid (ingkl programmable logic controller). PLC tsüklid 

aitavad tootmisprotsesse juhtida ning vältida töös suuremaid tõrkeid. PLC-dega on tihedalt 

seotud püramiidi kolmas kiht, kus kasutatakse PLC-delt saadud andmeid tööprotsessi 

monitoorimiseks. Püramiidi neljas kihis toimub tootmisoperatsioonide juhtimine. Kasutades 

MES-i on võimalik hinnata, kui palju kasumit toob sisse tootmistsüklis olev riistvara ja kus 

on tootmise peamised võtmekohad, mis määravad ära tootmise kasumlikkuse. Kasutades 

erinevaid tootmissüsteemide lahendusi peaks ettevõttel  ideaalis olema alati infot sellest, mis 

toimub tootmises. Püramiidi tipus asub ressursside planeerimine, mis vastutab kogu 

ettevõtte tööprotsesside eest. Ressursside planeerimise tarkvara (ERP)rakendab andmeid, 

mis on eelnevalt kogutud püramiidi alumistest kihtidest. (Coito jt 2019)

 
Joonis 1. ISA -95 automatsiooni püramiid. (Loonud töö autor lähtudes ISA-95 andmetest) 
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Lisades sellele püramiidile juurde pilveteenused avanevad suuremad võimalused arendada 

ettevõtete paindlikkust tootmises, mis lisaks toob endaga kaasa suurema turvalisuse ja 

odavamad tootmiskulud. Kui ühendada PLC kontrollerid pilve platvormidega avanevad 

suured võimalused, mida saab rakendada erijuhtudeks. Eelised, mis selline lahenduse juurde 

tooks on arhiveeritud andmete tagavara kogum, võimalus korraldada kiirsimulatsioone 

kogutud andmete põhjal (isegi juhtida kontrollereid ise läbi pilveteenuste), kui sellega käib 

kaasas kasutajasõbralik graafiline liides, siis muutub uute töötajate koolitamine, et meetodit 

kasutada lihtsaks, jne. (Gavlas jt 2017) 

Pilvepõhised lahendused võimaldavad suuretevõtetel, millel on tootmisüksused ja tarnijad 

iga pool üle maailma, juhtida keerukaid logistilisi plane (Aghamohammadzadeh jt 2020) 

 

1.4. Kliendisuhete haldamine 
 

Kuigi enamus uurimistööst keskendub peamiselt otseselt seotud tootmisega seotud 

lahenduste analüüsimisele, on ettevõtetel oluline ka hoida klientidega rahuldavaid suhted 

ning hallata klientide andmebaase. Selleks, et kliendirahuolu maksimeerida, on võimalik 

kasutusele võtta kliendisuhete juhtimise tarkvara, lühendina CRM (ehk ingl k Customer 

Relatsionship Managment) tarkvara. Selle abil on võimalik tagada parim suhtlus klientidega, 

omades ülevaadet nende soovidest ja käitumismustritest. Selle kaudu on lisaks 

kliendirahuolule võimalik kindlaks teha, kui suur kasum on võimalik iga kliendisuhte teel 

saavutada. (Stuchly jt 2020) CRM süsteemide olulisimaks rakenduseks on kogu esineva 

kliendisuhtluse haldamine. CRM süsteemidesse on sisse ehitatud erinevaid tööriistu, mida 

saab kasutada klientide kohta salvestatud info analüüsiks. CRM-ide eeliseks on kiire 

kasutuselevõtmise võimalus ja väikesed kulud. Kuid selliste süsteemide rakendamist 

potentsiaalselt pidurdav  faktor on eeldus, et juhtidel peab olema kindel visioon, kuidas 

CRM-i ettevõtte töös rakendada. Kogu süsteemi võtmekohaks on organisatsiooni töötajad ja 

CRM lahenduse efektiivsus sõltub suuresti töötajate oskustest ja valmidusest selliseid 

lahendusi kasutada. (Candrea & Antonoaie 2017)  
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Joonis 2. Universaalne näide, missuguseid andmeid ja tööriistu sisaldab keskmine CRM 

tarkvaralahendused. Loonud töö autor lähtudes Stuchly jt (2020) artiklist. 

 

Selleks, et tagada suurem kasv puidutööstuses, on vaja firmadel rakendada meetmeid, mis 

võimaldaks luua efektiivsemaid suhteid klientidega. Credit Control artiklis (White 2014) on 

Suurbritannia välja toodud, et CRM tarkvara annab järjepideva ülevaate igast kliendist, mis 

võimaldab pakkuda klienditeenindust ka pärast müüki, mis võib olla aluseks lojaalsete 

kliendisuhete loomiseks. Üks parimaid näiteid on Microsoft Dynamics CRM tarkvara, mis 

võimaldab muuhulgas uurida klientide ostmise mustreid ja  koguda tagasisidet.  

Tootmisettevõtted kogevad väljakutseid e-äri tingimustes. Selleks, et tagada 

konkurentsivõime, peavad ettevõtted kohandama  äritegevust, et tulla vastu klientide 

vajadustele. Kuna potentsiaalsed ja olemasolevad kliendid on järjest rohkem harjunud 

tavapärases äritehingus IT lahendusi rakendama, siis investeeringud tarkvaralahenduste 

kasutuselevõttu tagavad kindla kanali klientidega suhtlemiseks. See tõstab klientide silmis 

ettevõtte kompetentsi ja tagab suurema konkurentsieelise.(Lee jt 2010) 

ICT süsteemide väljatöötamine võib suuresti tõsta klientide usaldust tarnijate suhtes. Andes 

koostööpartneritele võimaluse saada ülevaade ettevõtte hetkeseisu kohta, võimaldab see neil 

kiiresti reageerida muutustele nagu laovarude puudus, tellimuse staatus ja transpordi staatus	

(Alam & Noor, 2009).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 
 

Andmed selle uurimistöö jaoks koguti Google forms keskkonnas loodud küsimustikku 

kasutades.  Küsimustik saadeti meili teel erineva suurusega ettevõtetele, millest enamuse 

moodustasid keskmise suurusega ja suured ettevõtted. Mikroettevõtted jäeti valikust välja, 

sest autor eeldas, et suurematel ettevõttel on põhjalikum ettekujutus oma tulevikuplaanidest 

ja suurem ülevaade puidutööstuse arengust tervikuna.  

Küsitlus loodi kahes keeles, millest üks oli suunatud välisriikide ettevõtetele ja oli 

ingliskeelne (lisa 2) ning teine oli suunatud Eesti päritolu ettevõtetele ja oli eestikeelne (lisa 

1). Küsimustik koosnes kuuteistkümnest küsimusest, millest üheksa olid valikvastustega, 

kaks olid hindamisskaalaga ning viis olid vabas vormis vastuseid nõudvad küsimused. 

Küsitluse käigus koguti infot ettevõtete tausta kohta, näiteks nende suurus ja vanus, samuti 

uuriti nende kogemusi tarkvaralahenduste rakendamisega oma tööprotsessides, plaane 

tulevikus sarnaseid lahendusi rakendada ning sisukohti ja hoiakuid tarkvaralahenduste 

rakendamise osas puidutööstuses. 

Kogutud andemete analüüsimiseks kasutati programmi IBM SPSS Statistics, mille abil 

teostati korrelatsioonianalüüse, arvutati hinnangute keskmisi väärtusi ja mediaanväärtusi 

ning loodi võrdlustabeleid erinevat tüüpi ettevõtetelt kogutud info kohta.  
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3. TULEMUSED 
 

Küsimustik saadeti 128 ettevõttele. Kokku vastasid 11 ettevõtet, milles 7 (63,64%) olid Eesti 

päritolu ja 4 (36,36%) välisriikide ettevõtted. Ettevõtete vanused varieerusid 5 aastast kuni 

120 aastani (tabel 1). Ettevõtted, mis on nooremad kui 26 aastat moodustasid suurima osa 

ehk 45,45 % vastanutest, ettevõtted vanuses 26-50  aastat moodustasid 27,27%, ettevõtted 

vanuses 76-100 aastat moodustasid 9,09%  vastanutest ja ettevõtted vanuses 100-125  aastat 

moodustasid 18,18% vastanutest. Vastanud ettevõtete keskmiseks vanuseks oli 44,5 aastat 

ja vanuse mediaan oli 26 aastat. Vastanud ettevõtetest moodustasid 45,45% suurettevõtted, 

45,45% keskmise suurusega ettevõtted ja 9,09% väikeettevõtted (tabel 2). 
 

Tabel 1. Küsimustikus osalenud ettevõtete jagunemine vanuse järgi 
Ettevõtte vanus Arv Osakaal, % 

0-25 5 45,45 
26-50 3 27,27 
51-75 0 0.00 
76-100 1 9,09 
101-125 2 18,18 

 

Tabel 2. Küsimustikus osalenud ettevõtete jagunemine suuruse järgi 
Ettevõtte suurus Arv Osakaal, % 

Mikroettevõte – töötajaid 0-9 - - 
Väikeettevõte – töötajaid 10-49 1 9,09 
Keskmise suurusega ettevõte – töötajaid 50-249 5 45,45 
Suurettevõte – töötajaid üle 250 5 45,45 

 

Ettevõtete vastustest küsimusele, mis tarkvaralahendusi igapäevatöös rakendatakse, ei 

tulnud välja ühtegi universaalset tarkvaralahendust, mida oleksid maininud kõik vastajad 

(tabel 3).  Põhjuseks võib olla ettevõtete erinevad vajadused, mille tõttu omakorda on 

27,27% vastanutest pidanud vajalikuks luua enda jaoks rätsep tarkvaralahendused. 

Üldtuntud  tarkvara lahendus, mis oli välja toodud ka 2014. aasta Credit Control (White 

2014) artiklis, on Microsoft Dynamics keskkond. Seda kasutasid 27,27% vastanutest, kuid 

vastavalt ettevõtete vajadustele kasutati erinevaid tarkvaraversioone: Microsoft Dynamics 

365 või Microsoft Dynamics AX(Axapta). Mõlemad versioonid on ERP lahendused, kuid 

neil esinevad väikesed erinevused infrastruktuuris ja arenguvalikute poolest (joonis 3). OEE 

tarkvarast 27,27% vastanutest kasutasid Eesti päritolu Evocon OEE tootmisjälgimise 
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tarkvara. Tarkvara lahendusi nagu Qlick, Ganttic, Alldevice, SAP ja Winsaw-i kasutasid 

9,09% vastanud ettevõtetest. Paljud tarkvaralahendused on paketipõhised (ingl software 

package), mille puhul saab paketti tellida vastavalt kliendi soovidele, valides vajaminevad 

funktsionaalsused saadaolevate funktsionaalsuste listist. 

 
Joonis 3. Microsoft Dynamics AX ja Microsoft Dynamics 365 vahel esinevad erinevused (Nair 
2017). 
 

Tabel 3. Ettevõtete igapäevatöös kasutatavad tarkvaralahendused 
Kasutatud tarkvara Arv Osakaal, % 

ERP tarkvara 6 54,55 
OEE tarkvara 2 18,18 
Seadmete haldus tarkvara 2 9,09 
Liini juhtimise tarkvara 3 27,27 
Laohaldustarkvara 2 18,18 
Ettevõtte jaoks loodud tarkvara rätseplahendused 3 27,27 
Raamatupidamise tarkvara 1 9,09 

 
Samuti küsiti ettevõtetelt, missugust osa tööprotsessidest on ettevõte viimase 10 aasta 

jooksul uuendanud/optimeerinud/automatiseerinud tarkvara lahendustega. (tabel 4). 

Enamasti on ettevõtted uuendanud tarkvaralahendustega oma tootmisliine. Vastanutest 
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63,64% on otsustanud lisada tarkvaralahendusi masinatele ja üldise tootmise 

plaanimisele/juhtimisele. Vastanute vastuste järgi on teisel kohal laohalduse tarkvara, 

millesse on investeerinud 45,45% vastanutest.  

 

Tabel 4. Tööprotsessid, mida ettevõtted on viimase 10 aasta jooksul uuendanud 
tarkvaralahendustega 

Tarkvara abil uuendatud/automatiseeritud/optimeeritud tööprotsessi osa Arv Osakaal, % 
Laohaldus 5 45,45 
Raamatupidamine 3 27,27 
Müügitöö 2 18,18 
Andmete analüüs 2 18,18 
Tootmise jälgimine 4 36,36 
Tööaja jälgimine 1 9,09 
Tootmise plaanimine 7 63,64 
Tootmismasinad 7 63,64 
Tarneahel 1 9,09 

 
 
Vastanutest 81,82% on seisukohal, et uute tarkvaralahendustele üleminek on olnud pigem 

efektiivne, 9,09% leidsid, et üleminek on olnud väga efektiivne, kuid 9,09% olid neutraalsel 

seisukohal ehk ei pidanud uuele tarkvarale või tehnoloogiale üleminekut otseselt 

efektiivseks ega mitteefektiivseks (tabel 5). Uuele tarkvaale või tehnoloogiale ülemineku 

efektiivsuse keskmine hinnang oli 4 (pigem efektiivne) ja hinnangu mediaanväärtus oli 

samuti 4 (pigem efektiivne). Sellest võib järeldada, et ettevõttete jaoks kaalub saadud tulu 

siiski üle uuete lahenduste rakendamisel kogetavad raskused ja investeeringu, mille 

tagasiteenimine võtab aega. 

 

Tabel 5. Küsimustikule vastanud ettevõtete seisukoht uuele tarkvarale või tehnoloogiale 
ülemineku efektiivsuse kohta 

Aste Arv Osakaal, % 
1 — Mitte üldse 0 0,00 
2 — Pigem mitte 0 0,00 
3 — Nii ja naa 1 9,09 
4 — Pigem efektiivne 9 81,82 
5 — Väga efektiivne 1 9,09 

 
 
Peamine mõttekoht iga uue lahenduse kasutuselevõtul on tasuvusaja pikkus. Sellepärast 

küsiti ettevõtetelt, kui pikk oli ajaperiood, mille jooksul nende hinnangul tehnoloogiline 

investeering tõi ettevõttele piisavalt tulu, et tasakaalustada lahenduse kasutuselevõtuga 

kaasnenud lisakulud (tabel 6). Kulude tasakaalustamiseks vajaminev ajaperiood oli 72,73% 
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vastajate hinnangul 1-3 aastat ja 18,18% vastajate hinnangul 3-5 aastat ning 9,09% 

osalejatest jätsid sellele küsimusele vastamata. 

 

Tabel 6. Küsmustikule vastanud ettevõtete hinnang tehnoloogiliste investeringute 
tasuvusperioodi kohta 

Hinnanguline tasuvusperiood Arv Osakaal, % 
Alla aasta 0 0,00 
1-3 aastat 8 72,73 
3-5 aastat 2 18,18 
Rohkem kui 5 aastat 0 0,00 
Vastus puudub 1 9,09 

 

Uuriti ka, kui suur oli ettevõtete hinnangul uute tarkvaralahenduste kasutuselevõtu teel 

tekkinud produktiivsuse tõus (tabel 7). Suurema osa (54,55%) vastanute hinnangul oli 

produktiivsuse tõus 0-25%. Vastanutest 27,27% hinnangul oli produktiivsuse tõus 25-50% 

ja 9,09% vastanute hinnangul oli produktiivsuse tõus 75-100%. Vastanutest 9,09% jätsid 

küsimusele vastamata. 

 

Tabel 7. Ettevõtete hinnang tarkvara rakendamise tagajärjel tekkinud produktiivsuse 
muutuse kohta 

Produktiivsuse tõus Arv Osakaal, % 
0-25% 6 54,55 
25-50% 3 27,27 
50-75% 0 0,00 
75-100% 1 9,09 
Rohkem kui 100% 0 0,00 
Andmed veel puuduvad 0 0,00 
Ei ole muutunud 0 0,00 
Halvemaks on läinud 0 0,00 
Vastus puudub 1 9,09 

 

Analüüsiti ka suhet uuele tarkvarale või tehnoloogiale ülemineku efektiivsuse hinnangu ning 

uute tarkvaralahenduste kasutuselevõtust tulenenud produktiivsuse muudu vahel. Selleks 

teostati korrelatsioonianalüüs, mis näitas tugevat positiivset korrelatsiooni (0,745) kahe 

hinnangu vahel (tabel 8). Siit järeldub, et mida otsesemat majanduslikku tulu ettevõte 

rakendatud uuendusest saab, seda efektiivsemana ettevõte uuenduse rakendamist näeb.  

 
Tabel 8. Korrelatsioon kogetud produktiivsuse kasvu ja uue tarkvara kasutuselevõtu 
efektiivsuse hinnangu vahel 

Statistik Hinnang 
 Pearsoni korrelatsioonikordaja 0,745 
 p-väärtus (kahepoolne) 0,013 
 N 10 
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Lisaks produktiivsuse muutuse hinnangule küsiti ettevõtetelt, missuguseid teisi mõjusid on 

tarkvaralahenduste kasutuselevõtt endaga kaasa toonud (tabel 9). 100% vastanutest olid 

kogenud, et tööprotsesside monitoorimine oli muutunud lihtsamaks. Paljud (72,73%) 

vastanutest olid täheldanud, et  tarkvaralahenduste kasutuselevõtu tulemusena tekkis ajavõit 

ning tööprotsessilt säästetud aega oli võimalik kasutada muudeks tegevusteks. Tööde 

ümberkorralduse protsess oli lihtsamaks muutunud 36,36% vastanute hinnangul. 

Vastanutest 36,36% olid kogenud ka tarkvaralahenduste rakendamise tulemusena ilmnenud 

tööjõukulude vähenemist. Uurimuses osalenud ettevõtete kogemused kattuvad Coito jt 

(2019) tehtud analüüsiga, milles toodi välja erinevad eelised, mida toob kaasa tarkvara- ja 

tehnoloogialahenduste  rakendamine erinevates tööprotsessides. 

 

Tabel 9. Teised ettevõtete poolt täheldatud mõjud peale produktiivsuse muutuse, mida 
tarkvaralahenduste rakendamine endaga kaasa on toonud 

Mõju Arv Osakaal, % 
Tööde ümberkorralduse protsess on muutunud lihtsamaks 4 36,36 
Kergem on tööprotsessi monitoorida 11 100,00 
Tööjõukulud on vähenenud 4 36,36 
Tööprotsessilt säästetud aega on olnud võimalik kasutada 
muudeks tegevusteks 

8 72,73 

 

Candrea ja Antonoaie (2017) tõid oma CRM uuringus välja, et uute tarkvaralahenduste 

kasutuselevõtu efektiivsus sõltub ka töötajate valmidusest ja võimekusest neid kasutama 

hakata igapäeva töös. Küsitluse käigus (tabel 10) selgus, et 45,45% vastanud ettevõtete 

töötajatel ei olnud raskuse uute tarkvara lahenduste kasutuselevõtmisega ja 36,36% 

ettevõtetest vastasid, et uue tarkvaralahenduse kasutuselevõtmine oli töötajatele keerukas. 

Võimalikud põhjused, miks ühe ettevõtte töötajatel on kergem tarkvaralahendusi kasutusele 

võtta ja teisel raskem, sõltuvad töötajate kompetentsusest, tarkvara keerukusest. Ligi pooled 

(45,45%) vastasid, et tarkvaralahedused ei olnud keerukad, 36,36% vastasid, et oli keerukas. 

Küsitlenutest 9,09% vastasid, et tarkvaralahenduste kasutuselevõtmise keerukus sõltus 

töötaja kompetentsist ja sama paljud (9,09%) vastasid, et see sõltub tarkvara 

kasutajasõbralikkusest. 
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Tabel 10. Ettevõtete hinnang uute tarkvaralahenduste kasutuselevõtu töötajatele 
tutvustamise ja töötajate poolt omaks võtmise protseduuri keerukuse kohta 

Tarkvaralahenduse 
kasutuselevõtu keerukus 

Arv Osakaal, % 

Oli keerukas 4 36,36 
Ei olnud keerukas  5 45,45 
Sõltus töötajast 1 9,09 
Sõltus tarkvarast 1 9,09 

  

Analüüsiti ettevõtete hinnanguid sellele, kas uue tarkvaralahenduse tutvustamine ja omaks 

võtmine oli töötajate jaoks keerukas protseduur. Ettevõtted jagati kahte gruppi sõltuvalt 

ettevõtte hinnangust uue lahenduse rakendamise keerukusele (tabel 10). Antud analüüsist 

jäeti selguse huvides välja ettevõte, kes arvas, et keerukus sõltus töötajast. Ettevõtte, kes 

arvas, et keerukus sõltus tarkvarast, vastus loeti „ei olnud keerukas“, kuna ettevõte oli oma 

vastuses selle poole kaldunud kommenteerides: „...üldiselt on protsesse arendatud vastavalt 

vajadustele ja töötajate vajadustele, et neist oleks maksimaalselt kasu. See teeb ka kasutusele 

võtu lihtsamaks“. Hinnati mõlema grupi puhul eraldi tarkvara rakendamise efektiivsust 

(tabel 11) ning sellest tekkinud produktiivsuse tõusu (tabel 12). Tabelist 11 võib näha, et 

ettevõtete seas, kelle jaoks oli  uute tarkvaralahenduste kasutuselevõtu töötajatele 

tutvustamine ja töötajate poolt omaks võtmine keerukas protseduur, varieerus uute 

lahenduste rakendamise efektiivsuse hinnang vahemikus 3-5. Samal ajal väljendasid 

protseduuri mitte keeruliseks pidanud ettevõtted üksmeelselt, et uute lahenduste 

rakendamine oli pigem efektiivne (tabel 11). Produktiivsuse tõusu osas varieerusid samuti 

ettvõtete, kes pidasid uute tarkvaralahenduste kasutuselevõtu töötajatele tutvustamist ja 

töötajate poolt omaks võtmist keeruliseks protseruuriks, antud hinnangud rohkem kui 

protseduuri mitte keeruliseks pidanud ettevõtete hinnangud (tabel 13). Varieeruvus oli antud 

gruppides vastavalt 0-100% ja 0-50% vahel. 

 

Tabel 11. Ettevõtete hinnang uute tarkvaralahenduste rakendamise efektiivsusele 
Uue tarkvara 
rakendamise 

keerukus 

1 — Mitte 
üldse 

2 — Pigem 
mitte 

3 — Nii 
ja naa 

4 — Pigem 
efektiivne 

5 — Väga 
efektiivne Kokku 

Oli keerukas 0 0 1 2 1 4 
Ei olnud keerukas 0 0 0 6 0 6 
Kokku 0 0 1 8 1 10 
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Tabel 12. Ettevõtete hinnang uute tarkvaralahenduste rakendamisest tulenenud 
produtiivsuse tõus 

Uue tarkvara 
rakendamise 

keerukus 
Produktiivsus 
tõusis 0-25% 

Produktiivsus 
tõusis 25-50% 

Produktiivsus 
tõusis 50-75% 

Produktiivsus 
tõusis 75-100% 

Kok-
ku 

Oli keerukas 3 0 0 1 4 
Ei olnud 
keerukas 

2 3 0 0 5 

Kokku 5 3 0 1 9 
 

Suure konkurentsiga tööstusmaastikul on igal ettevõttel vaja mõelda tulevikule, et tagada 

konkurentsivõimekus ka tulevikus. Sellepärast küsiti ettevõtetelt, kas neil on viie aasta 

jooksul kavas kasutusele võtta uusi tarkvaralahendusi. Ettevõtted, kellel oli viie aasta jooksul 

kavas rakendada uusi lahendusi, moodustasid 90,91% vastanutest. Ülejäänud vastanutest 

(9,09%) märkisid, et neil ei ole kavas rakendada uusi tarkvaralahendusi. Kuigi 36,36% 

vastanutest otsustasid küsimusele, mis lahendusi täpsemalt kavas on kasutusele võtta, mitte 

vastata, olid ülejäänud otsustanud oma plaane küsimustikus jagada. Napoleone jt (2020) tõid 

oma uuringus välja, et osad ettevõtted on liikumas nn tarkade tehaste suunas. See avaldus ka 

vastajate seas, kellest 36,36% plaanivad rakendada lahendusi nagu tehisintellekt, robotid ja 

IoT lahendused. Tootmist edasi automatiseerida plaanivad 45,45% vastanutest. Laohaldust 

plaanivad tarkvaralahenduste abil parandada 9,09% vastanutest. 

 

Kõikidel puidutööstuses tegutsevatel ettevõtetel pole kasutusel ega ka plaanis rakendada 

tarkvaralahendusi oma tootmises. Küsitluses küsiti ettevõttelt hinnanguid, mis võivad olla 

peamised takistused puiduettevõtete tööprotsesside tarkvara abil automatiseerimiseks ja 

optimeerimiseks (tabel 13). Investeeringuks vajamineva kapitali puudumine oli 36,36% 

vastanute arvates takistus uute lahenduste kasutuselevõtuks. Automatiseerimist takistab 

27,27% vastanute arvatest ettevõtete nägemuse järgi väärtuse puudus ja vajadus 

erilahendustele. Lisaks 9,09% vastanutest arvasid, et puuduvad standardlahendused, mis 

kataksid kõiki vajadusi, 9,09% vastanutest ei näe takistusi ja 9,09% vastanutest arvavad, et 

tasuvusaeg on uutel lahendustel liiga pikk. 

 

Tabel 13.  Ettevõtete arvamus peamiste põhjuste kohta, mis takistavad tööprotsesside 
automatiseerimist ja optimeerimist puidusektoris 

Mis takistab tööprotsesside automatiseerimist? Arv Osakaal, % 
Ettevõtted ei näe sellest väärtust 3 27,27 
Ettevõtte vajab erilahendusi 3 27,27 
Ei näe takistusi 1 9,09 
Investeeringuks vajamineva kapitali puudumine 4 36,36 
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Puuduvad standardsed lahendused 1 9,09 
Liiga pikk tasuvusaeg 1 9,09 

 

Kuna eelnevate tabelite läbivaatlusel selgub, et ettevõtetel on vajadused ja nägemused 

tarkvaralahenduste osas erinevad, siis varieerusid ka vastused küsimusele „Mis on Teie 

ettevõtte nägemuse järgi kõige olulisem haru, kus rakendada tarkvaralisi lahendusi 

esmajärjekorras“ (tabel 14). Suurem osa vastanutest (36,36%) pidasid tööjälgimist ja 

tellimuste täitmist kõige olulisemaks tööprotsesside osaks, mille jaoks tarkvara rakendada. 

Laohaldust pidasid olulisimaks 27,27%. Tarkvaralahendusi materjali sorteerimiseks, 

andmesisestuse vähendamiseks ja lõikemasinate optimeerimiseks rakendada pidasid kõige 

olulisemaks 9,09% vastanutest kõigi kolme nimetatud haru puhul. 
 

Tabel 14. Ettevõtete nägemused kõige olulisemast harust, kus puidutööstuses 
esmajärjekorras tarkvaralisi lahendusi rakendama peaks 

Haru Arv Osakaal, % 
Tööjälgimine ja tellimuste täitmine 4 36,36 
Laohaldus 3 27,27 
Andmesisestuse vähendamine 1 10,00 
Materjali sorteerimine 1 10,00 
Lõikemasinad 1 10,00 

 

Kui ettevõtted kaaluvad uute lahenduste kasutuselevõtmist, siis tehakse üldjuhul analüüsid, 

mille käigus prognoositakse aeg, mida on vaja investeeritud kulutuse tagasiteenimiseks. 

Vastanute hulgast oli nõus leppima 2-4 aastase investeeringu tasuvusperioodiga 54,55% 

ettevõtetest, 4-6 aastase tasuvusperioodiga 27,27% ettevõtetest, 1-2 aastase 

tasuvusperioodiga 9,09% ettevõtetest ning 6-10 aastase tasuvusperioodiga samuti 9,09% 

ettevõtetest (tabel 15). Vastustest selgub, et ettevõtted on oma investeeringu tasuvusperioodi 

suhtes konservatiivsemad, kuna eelistatud tasuvusperiood on lühem kui 4 aastat. Suurema 

tasuvusperioodiga (4-10 aastat) nõustuvate ettevõtete hulgas oli suurettevõtete ja keskmise 

suurusega ettevõte  osakaal võrdne (tabel 16).  
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Tabel 15. Kõige pikem ajavahemik investeeringu tagasiteenimiseks, millega ettevõtted 
oleks nõus leppima 

Ajavahemik Arv Osakaal, % 
1-2 aastat 1 9,09 
2-4 aastat 6 54,55 
4-6 aastat 3 27,27 
6-10 aastat 1 9,09 

 

 

Tabel 16. Kõige pikem ajavahemik investeeringu tagasiteenimiseks, millega erineva 
suurusega ettevõtted oleksid nõus leppima 

Ettevõtte suurus 1-2 a 2-4 a 4-6 a 6-10 a Kokku 
Mikroettevõte 0 0 0 0 0 
Väikeettevõte 0 1 0 0 1 
Keskmise suurusega ettevõte 0 3 1 1 5 
Suurettevõte 1 2 2 0 5 
Kokku 1 6 3 1 0 

 

Ettevõtetelt paluti hinnata skaalal 1 – 5, mis tasemel on praegune tööprotsesse hõlbustava 

tarkvara kasutamise seis puidutööstuses (tabel 17). Ettevõtete nägemus oli varieeruv, sest 

45,45% vastanutest arvasid, et seisukord puidutööstuses on pigem hea, kuid 36,36% 

protsenti vastanutest olid hinnangul, et olukord on pigem halb. 18,18% vastanutest jäid 

erapooletuks. Keskmine antud hinnang oli 3,09 ja antud hinnangute mediaanväärtus oli 3. 

Tabel 17. Ettevõtete hinnang tarkvaralahenduste kasutamise seisukorrast puidutööstuses 
Tase Arv Osakaal, % 

1 – väga halb  0 0,00 
2 – pigem halb 4 36,36 
3 – nii ja naa  2 18,18 
4 – pigem hea 5 45,45 
5 – väga hea 0 0,00 

 

Tabel 18. Ettevõtete hinnang tarkvaralahenduste kasutamise seisule puidutööstuses erineva 
suurusega ettevõtete seas. 

Ettevõtte suurus 1 – väga 
halb 

2 – pigem 
halb 

3 – nii ja 
naa 

4 – pigem 
hea 

5 – väga 
hea Kokku 

Mikroettevõte 0 0 0 0 0 0 
Väikeettevõte 0 0 0 1 0 1 
Keskmise 
suurusega 
ettevõte 

0 3 0 2 0 5 

Suurettevõte 0 1 2 2 0 5 
Kokku 0 4 2 5 0 11 
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Tabel 19. Ettevõtete hinnang tarkvaralahenduste kasutamise seisule puidutööstuses erineva 
vanusega ettevõtete seas 

Ettevõtte 
vanus 

1 – väga 
halb 

2 – pigem 
halb 

3 – nii ja 
naa 

4 – pigem 
hea 

5 – väga 
hea Kokku 

0-25 aastat 0 1 1 3 0 5 
26-50 aastat 0 1 0 2 0 3 
76-100 aastat 0 1 0 0 0 1 
100-125 aastat 0 1 1 0 0 2 
Kokku 0 4 2 5 0 11 

 
Hinnangud varieerusid nii keskmise suurusega ettevõtete kui ka suurettevõtte vahel 

vahemikus 2-4 (tabel 18). Suurettevõtete keskmine hinnang oli 3,2 ja keskmise suurusega 

ettevõtete keskmine hinnang oli 2,8, mistõttu saab väita, et hinnangud jäid väga sarnasele 

tasemele. Kui vaadata hinnanguid erineva vanusega ettevõtete seas, võib näha, et nooremad 

ettevõtted näevad tarkvaralahenduste rakendamise taset puidutööstuses paremana kui 

vanemad ettevõtted (tabel 19). Kuni 50-aastaste ettevõtete keskmine hinnang oli 3,38 ning 

üle 50 aastaste ettevõtete keskmine hinnang oli 2,33. Ühe palli võrra varieeruv hinnang võib 

viidata nooremate ettevõtete innovatiivsemale maailmapildile. Väikese Valimi tõttu ei saa 

sellest siiski kindlaid järeldusi teha ning antud oletuse kinnitamiseks oleks vaja läbi viia 

edasisi uuringuid. 
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KOKKUVÕTE 
 
 

Varasemate uuringute tulemusel on korduvalt välja toodud, et ülemaailmne 

digitaliseerumine puudutab ka puidutööstuse arengut ja sellest tulenevalt on ka ettevõtted 

hakanud rakendama ja katsetama erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, et tõsta üleüldist 

produktiivsust. 

Uurimistö käigus selgus, et universaalset tarkvaralahendust, mis täidaks kõigi ettevõtete 

vajadusi pole suudetud leida.  Kuna ettevõtete vajadused tarkvaralahenduste osas on 

erinevad, siis on osad ettevõtted otsustanud luua ise enda tarkvara, mis on ülesehitatud 

vastavalt ettevõtte soovidele. Ka varasemates uuringutes on välja toodud, et ettevõtted on 

vajaduse korral oma enda tarkvaralahendusi, mis vastaksid nende ootustele,  välja töötanud. 

Ettevõtted on täheldanud tarkvaralahenduste tagajärjel tekkinud produktiivsuse tõusu ja on 

teinud plaane, et juba olemasolevaid lahendusi täiendada, et tagada tulevikus 

konkurentsieelis. Ka see leid läheb kokkuvarasemate uuringutega, milles on välja toodud, et 

IT infrastruktuuri investeerimine tagab ettevõttele konkurentsieelise.  

Varasemates uuringutes on selgunud, et uue tehnoloogia kasutuselevõtt sõltub suuresti 

töötaja valmidusest uut lahendust kasutada ja tema olemasolevast kompetentsist. Ka antud 

uurimuses tuli välja, et on olukordi, kus uus tarkvara valmistab töötajale raskusi, kuid see 

sõltub töötajast või konkreetsest tarkvarast. Üldine konsensus oli, et tarkvaralahenduste 

rakendamise tagajärjel on produktiivsus ettevõttes tõusnud. Sellegipoolest on 

tarkvaralahenduste kasutuselevõtul takistusi, kuid seegi sõltub ettevõtete eritingimustest: kas 

puudub kapital, vajatakse erilahendusi, puuduvad soovitavad standardlahendused, 

tarkvaralahenduste rakendamise tasuvusaeg on liiga pikk või lihtsalt ei nähta selliste 

lahenduste rakendamisest saadavat kasu.  

Tarkvara kasutuselevõttu tehtava investeeringu osas olid 63,64% ettevõtetest nõus leppima 

mõistliku tasuvusperioodiga kuni 4 aastat. Tarkvara rakendamise üldist taset puidutööstuses  

hinnati 45,45% uurimuses osalenud ettevõtete poolt pigem heaks, kuid seisukorda hinnati 

nooremate ettevõtete poolt positiivsemaks kui vanemate ettevõtete poolt. Kuigi ettevõtete 
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poolt tarkvaralahenduste rakendamise tasemele antud keskmine hinnang oli 3,09, oli 90,91% 

vastustest avaldunud, et rakendatakse meetmeid, et pidevalt uuendada olemasolevat IT 

infrastruktuuri, mis sarnaneb eelnevates uuringutes välja toodud nn “tarkade tehaste“ 

arengusuunaga. 

Kuna tarkvaralahenduste rakendamise võimalused puidutööstuses järjest laienevad, siis on 

raske prognoosida, mida lähitulevik toob, kuid on selgunud, et ettevõtted on olemasolevatest 

lahendustest suuremalt osalt teadlikud ja on pidevalt otsingul, et leida lahendusi, mis 

sobiksid nende vajadustele. 

Töö saavutas oma eesmärgi kirjeldades ja analüüsides läbi kirjanduse ning ettevõtete 

praktiliste kogemuste,  kuidas rakendatakse pudisusektoris erinevaid tarkvaralahendusi, 

milline on antud sektoris tarkvara rakendamise tase, missuguseid mõjusid see endaga kaasa 

on toonud ning missugused on puidutööstuses tarkvaralahenduste rakendamise osas levinud 

arvamused. Tulemused toestasid suures osas eelnevates uurimustes välja toodud tulemusi ja 

seisukohti, kuid õhku jäid ka mitmed küsimused, mis vajaksid edasist uurimist. 

Kuna küsitlusele vastajate arv oli väike, siis oli  uuring pigem kvalitatiivne kui 

kvantitatiivne. Sellepärast soovitab töö autor  edaspidiste lahendamist vajavate probleemide 

väljaselgitamisel koostata kvantitatiivne uuring, milles osaleks rohkem ettevõtteid. Kuna 

ettevõtete vastustest selgus, et nad vajavad erinevaid lahendusi ja universaalset 

tarkvaralahendust, mis täidaks kõiki vajadusi on raske leida, siis leiab autor, et oleks kasulik 

uurida, missuguseid tarkvaralahendusi peavad ettevõtted vajalikuks ja mis on olemasolevate 

tarkvaralahenduste puudused. See aitaks puidutööstusele suunatud tarkvara arendajatel 

turule tuua paremaid lahendusi ning aitaks kaasa kogu tööstusharu arengule. 
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Lisa 1. Eestikeelne küsitlus 

Tarkvaralahendused puidutööstuses 

* Kohustuslik 

Kui vana on Teie ettevõte? * (vaba teksti väli) 

Kuidas Te liigitaksite oma ettevõtet? * (vali sobiv variant) 

• Mikroettevõte - töötajaid 0-9 
• Väikeettevõte - töötajaid 10-49 
• Keskettevõte - töötajaid 50-249 
• Suurettevõte - töötajaid üle 250 

Mis tarkvara lahendusi teie ettevõte rakendab igapäeva töös, kui rakendab? * (vaba teksti 
väli) 

Missugust osa tööprotsessidest on ettevõte viimase 10 aasta jooksul 
uuendanud/optimiseerinud/automatiseerinud tarkavara lahendustega? * (vaba teksti väli) 

Missugust tarkvaralist lahendust tööprotsessi optimiseerimiseks/automatiseerimiseks 
kasutati? (vaba teksti väli) 

Kui efektiivseks peate üleminekut uuele tarkvarale/tehnoloogiale? (vali sobiv variant) 

• mitte üldse 
• 2 - pigem mitte, 
• 3 - nii ja naa 
• 4 - pigem efektiivne 
• 5 - väga efektiivne 

Kui pikk oli ajaperiood, mille jooksul ettevõte hinnangul tõi tehnoloogiline investeering 
ettevõttele piisavalt tulu, et tasakaalustada lahenduse kasutuselevõtuga kaasnenud 
lisakulud? (vali sobiv variant) 

• alla aasta 
• 1-3 aastat 
• 3-5 aastat 
• rohkem kui 5 aastat 

Kui suur on ettevõtte hinnangul tarkvara lahenduste rakendamise tagajärjel tekkinud 
produktiivsuse tõus? (vali sobiv variant) 

• Produktiiivsus tõusis 0-25% 
• Produktiivsus tõusis 25-50% 
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• Produktiivsus tõusis 50-75% 
• Produktiivsus tõusis 75-100% 
• Produktiivus tõusis rohkem kui 100% 
• Andmed veel puuduvad 
• Ei ole üldse muutunud 
• Halvemaks läinud 

Missuguseid teisi mõjusid peale produktiivsuse muutuse on uute tarkvaralahenduste 
kasutuselevõtt endaga kaasa toonud? (vali sobivad variandid) 

• Tööde ümberkorralduse protsess on muutunud lihtsamaks 
• Kergem on tööprotsessi monitoorida 
• Tööjõukulud on vähenenud 
• Tööprotsessilt säästetud aega on olnud võimalik kasutada muudeks tegevusteks 
• Muu: 

Kas Teie Ettevõtte hinnangul oli uue tarkvaralahenduse tutvustamine ja omaks võtmine 
ettevõtte töötajate jaoks keerukas protseduur? * (vali sobiv variant) 

• Jah 
• Ei 
• Muu: 

Kas Teie ettevõttel on kavas võtta kasutusele uusi tarkvara lahendusi lähima 5 aasta 
jooksul? * (vali sobiv variant) 

• Jah 
• Ei 

Kui vastasite jah eelmisele, siis palun kirjeldage lühidalt, mis kujul. (vaba teksti väli) 

Mis on Teie hinnangul peamine takistus puiduettevõtete tööprotsesside 
automatiseerimiseks ja optimiseerimiseks? * (vali sobiv variant) 

• Investeeringuks vajamineva kapitali puudumine 
• Info selle valdkonna lahenduste kohta on puudulik 
• Töötajate koolitamine uue tehnoloogia kasutamiseks 
• Tasuvusaeg on liiga pikk 
• Ettevõtted ei näe sellest saadavat väärtust 
• Muu: 

Mis on Teie ettevõtte nägemuse järgi kõige olulisem haru, kus rakendada tarkvaralisi 
lahendusi esmajärjekorras. * (vali sobiv variant) 

• laomajandus 
• Tööjälgimine ja tellimuste täitmine 
• Materjali sorteerimine 
• Materjali lõikamine 
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• Muu: 

Mis on kõige pikem ajavahemik investeeringu tagasiteenimiseks, millega ettevõtte oleks 
nõus leppima? * (vali sobiv variant) 

• 1-2 aastat 
• 2-4 aastat 
• 4-6 aastat 
• 6-10 aastat 
• Muu: 

Mis tasemel on Teie arvates praegune tööprotsesse hõlbustava tarkvara kasutamise seis 
Eesti puidutööstuses? * (vali sobiv variant) 

• väga halb 
• 2 - pigem halb 
• 3 - nii ja naa 
• 4 - pigem hea 
• 5 - väga hea 
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Lisa 2. Ingliskeelne küsitlus 

Software solutions in the wood industry 

* Required 

How old is your company? * (open question) 

How big is your company * (selection) 

• Micro-enterprise 0-9 employees 
• Small business 10-49 employees 
• Medium-size business 50-249 emplyees 
• Large-enterprise more than 250 employees 

What kind of software solutions does your company implement in your everyday work, if 
any? * (open question) 

What parts of the work process has your company modernised/optimised/automated with 
software solutions in the last 10 years? (open question) 

What software was used to modernise/optimise/automate the work process(es)? (open 
question) 

How effective do you think the adoption of the software solution has been? (selection) 

• 1-not at all 
• 2-rather little 
• 3-so and so 
• 4-rather effective 
• 5-very effective 

How long was the time period during which the use of new sotware brought enough 
earnings to break even with the investment in it and the related costs? (selection) 

• Less than a year 
• 1-3 years 
• 3-5 years 
• more than 5 years 

How much has the productivity of the process changed thanks to the adoption of the 
software solution? (selection) 

• Productivity has increased 0-25% 
• Productivity has increased 25-50% 
• Productivity has increased 50-75% 
• Productivity has increased more than 100% 
• Not enough data yet to draw conclusions 
• Has not changed at all 
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• Productivity has decreased 

What kind of other effects in addition to the change in productivity has the implementation 
of software solutions had on your company? (multi-select) 

• The workflow and process can be changed more easily 
• It has become easier to monitor the work process 
• Labour costs have decreased 
• The time saved from the work process has been used for other important activities 
• Other: 

Was the introduction and adoption of the new software a difficult process for your 
employees? * (selection) 

• Yes 
• No 
• Other: 

Is your company planning to implement any additional software solutions in next 5 years? 
* (selection) 

• Yes 
• No 
• Maybe 

If you answered yes to the previous question, please specify what kind of solutions is your 
company looking to adapt. (open question) 

What do you think is the main problem that prevents companies in the wood industry from 
adopting software solutions for their work processes? * (selection) 

• Lack of captal for the needed investment 
• Lack of information about relevant software solutions available 
• The need to train employees to use the new solution 
• Time for the return of the investment by the software is too long 
• Companies do not see the value such solutions can create 
• Other: 

In which part of the workflow do you think software solutions are the most crucial to use? 
* (selection) 

• Warehouse/storage 
• Tacking the stages of work and orders 
• Sorting the materials 
• Cutting the material 
• Other: 

What is the longest period of time for the return of an investment that your business would 
accept? * (selection) 
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• 1-2 years 
• 2-4 years 
• 4-6 years 
• 6-10 years 
• Other: 

What level is the use of software solutions that support work processes in the wood 
industry on in your opinion? * (selection) 

• 1-terrible 
• 2-bad 
• 3-normal 
• 4-good 
• 5-very good 
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