
Lean spetsialisti arenguprogrammi ülesehitus 

1. Mis on Lean? Põhimõtted, raiskamised (mura, muri ja muda), peamised tööriistad, näiteid 

leani juurutamisest erinevates ettevõtetes.  

2. Lean igapäevase juhtimise kontseptsioon (LDM - Lean Daily Management) - 

organisatsiooni strateegia sidumine põhiprotsessidega.  

3. Probleemide analüütiline lahendamine. Mis on PDCA (Plan Do Check Act) parendusring 

ning kuidas seda probleemilahenduses kasutatakse. Probleemi lahendamise 

visualiseerimise tööriist A3.  

4. Mis on 5S? Ajalooline taust. Milleks 5S-i kasutatakse. Millised on tüüpilised kasud? 5S-i 

läbiviimine. Tegevused ja tehnikad erinevates 5S-i etappides (sorteeri, sära, sea korda, 

standardiseeri ja säilita). Erinevate 5S blankettide ja põhjade tutvustus. 5S-i 

ebaõnnestumisi ning parimaid praktikaid erinevatest ettevõtetest. PDCA-kodutööde 

staatuse ülevaatus.  

5. Seadmete tulemuslik hooldussüsteem (TPM - total productive maintenance). TPM 

tõhususe mõõtmine seadmete üldise efektiivsuse näitajaga OEE (overall equipment 

effectiveness). Seadmete ebaefektiivsuse 6 suurt kadu ning kuidas neid vältida. Toote- 

ja formaadivahetuste optimeerimine SMED (single minute exchange of dies) meetodil. 

PDCA-kodutööde staatuse ülevaatus. Kodutööde presenteerimine.  

6. Kursuse lõpetamine ja tunnistuste jagamine.  

Osaleja saab üsnagi spetsiifiliste oskuste ja teadmiste pagasi, et koolituse lõpuks olla 

võimeline:  

• üles ehitama juhtimiseks vajalikke mõõdikuid (milleta on arendustegevusi võimatu 

teha);  

• lahendama keerukaid probleeme analüütiliselt ning lahendusi tõenduspõhiselt testida;  

• koostama standardiseeritud töö dokumente, et saavutatud tõhusust säilitada (nendeta 

oleks areng ajutine ning organisatsioon ei ole teadmust säilitanud);  

• ellu viima töökoha efektiivsusele suunatud projekte (5S), millega lahendada 

tootlikkuse probleeme;  

• kasutama kvaliteediprobleemide analüüsitööriistu ning teab, milliste praktiliste 

lahendustega on võimalik kitsaskohti edaspidi vältida;  

• mõõtma tootmisseadmete tõhusust ning teab, milliste abinõudega nende efektiivsust 

tõsta;  

• analüüsima seadmete toote- ja formaadivahetusi või mõnda teist tsüklilist protsessi 

ning vähendada nende ajalist kulu märkimisväärselt;  

• koostama probleemilahenduse presentatsiooni. 

 

LSA 1. päev (26.10) – Lean sissejuhatus 

Arenguprogrammi esimene päev keskendub Lean-juhtimiskontseptsioonist ülevaate 

andmisele. Kuna käibel on mitmeid lähenemisi ja arusaamu, siis alustatakse esmalt Leani 

tekkimise ajaloost ning seejärel vaadeldakse juhtimissüsteemi erinevate nurkade alt, tuginedes 

seejuures autoriteetsetes teadusartiklites toodule. 

Teemad, mida koolituspäeval käsitleme on järgmised 



• Lean-juhtimise sissejuhatus ja ajalugu  

• Lean-põhimõtted erinevate arvamusliidrite/teadlaste käsitluses  

• Raiskamised (mura, muri ja muda)  

• Leani juuruutamine ja levinumad tööriistad  

• Näiteid Leani juurutamisest erinevates ettevõtetes 

LSA 2. päev (2.11) – PDCA/A3 

Organisatsiooni pidev arendamine nõuab pidevat probleemide lahendamist. Üsna sageli 

tehakse seda pealiskaudselt ning mõtlemata, et kasu asemel võidakse hoopis uute 

lahendustega märkimisväärset kahju tekitada. Toimiva probleemide lahendamise kultuuri 

ülesehitamiseks vajab organisatsioon treenitud mõtlejaid, kes oskavad ära tunda õigeid 

probleeme, neile analüütiliselt läheneda ning loodud lahendusi teaduslikult testida. 

Täpsemad teemad, mida koolituspäeval käsitleme on järgmised 

• Lean (Toyota) -lähenemine probleemide lahendamisele  

• Probleemi defineerimine ja prioritiseerimine (andmete kogumine, kontrollkaardid, 

histogramm, Pareto analüüs)  

• Põhjuslike seoste leidmine (ajurünnak, Ishikawa-meetod, 5 MIKS-i, ABC-analüüs, 

spageti analüüs)  

• Lahenduse välja töötamine ning selle testimine (eksperimentide disainimise 

elementaarsed põhimõtted, ühefaktorilised statistilised testid)  

• Probleemilahenduse visualiseerimise vorm A3 (Toyota Kata fookusega)  

• Keerukama probleemi lahendamine PDCA-meetodil. Praktiline ülesanne oma 

töökeskkonnas (kodutöö) 

LSA 3. päev (16.11) – 5S 

Koolitus keskendub praktilistele näidetele ja juurutuspõhimõtetele, kuidas ettevõttes lõpetada 

ebaefektiivselt opereerivad töökohad ning neid maailmaklassi vääriliseks muuta. 5S on 

tuntumaid töökoha organiseerimise tehnikaid, mille eesmärgiks on ebaefektiivsuste 

kõrvaldamine. Koolituse käigus tehakse selgeks, kuidas 5S-i edukalt läbi viia ning efektiivseid 

töökohti hiljem ka tõhusalt ülevalt hoida. 

Teemad, mida koolituspäeval käsitleme on järgmised 

• 5S-i ajalooline taust, milleks kasutatakse ning millised on tüüpilisemad kasud  

• 5S-i läbiviimine. Tegevused ja tehnikad erinevates etappides (sorteeri, sära, sea korda, 

standardiseeri ja säilita)  

• 5S analüüsi läbiviimine - grupitöö  

• 5S-i elluviimine. Praktiline ülesanne oma töökeskkonnas (kodutöö) 

LSA 4. päev (24.11) – TPM, OEE, SMED 

Masinate ja seadmete rikked juhtuvad tavaliselt just kõige ebamugavamatel momentidel ja 

need mõjutavad otseselt tootmiskulusid, kvaliteeti ja plaanis püsimist. Iga seisakuga üks või 

(protsesside ühendatud ahela korral) lausa mitu tööoperatsiooni jäävad ootele ning plaanid 

tuleb suures osas ümber teha. Üks viis ettevõttes eeltoodud probleemide lahendamiseks on 



ellu viia seadmete tulemuslik hooldussüsteem (TPM – total productive maintenance). TPM-i 

eesmärk on tagada, et seadmed töötaks riketeta, ei oleks aeglased või valmistaks praaki. 

Käsitletavad teemad 

• Seadmete tulemuslik hooldussüsteem (TPM)  

• Seadmete üldine efektiivsus (OEE) (Kasutatavus, Tootlus, Kvaliteet, detailne 

kalkuleerimine)  

• OEE 6 suurt kadu  

• Muud seadmete tõhususe mõõdikud  

• Peamise fookusena protsesside optimeerimise meetod SMED  

• SMED-i elluviimine. Praktiline ülesanne oma töökeskkonnas (kodutöö) 

LSA 5. päev (8.12) – Lean Daily Management (LDM) 

Palju räägitakse ja õpetatakse, kuidas strateegiat luua, kuid peaaegu üldse mitte selle 

laialiharutamisest ning elluviimisest. Lahenduseks on Lean igapäevane juhtimine (Lean Daily 

Management). See on järjepidev protsess, mis tagab, et organisatsiooni strateegilised 

eesmärgid jõuaksid igale juhtimistasemele ning nende saavutamiseks saaks töö tehtud õigesti 

ja õigeks ajaks. 

LDM-i teemad, mida koolituspäeval käsitleme on järgmised 

• Strateegia lahtiharutamine (Hoshin Kanri meetodil).  

• Eesmärkide ja tegevuste mõõtmine.  

• Tulemuste visualiseerimine (mõõdikute visualiseerimine, LDM-tahvlid).  

• Kõrvalekallete lahendamine.  

• Parima praktika standardiseerimine 

LSA 6. päev (14.12) – Kodutööde viimistlus ja esitlus 

Arenguprogrammi viimane päev kulub peamiselt esitluste ettevalmistamisele koolitaja 

juhendamisel. Eesmärgiks on anda osalejatele praktilised oskused business-case-tüüpi 

presentatsioonide loomiseks, kuna paljudel sellised kogemused puuduvad ning suurepärane 

töö võib esitluse tõttu saada auditooriumilt tagasihoidliku hinnangu.  

Samuti lisatakse kodutöödele kalkulatsioonid, et näidata nende rahalisi efekte ettevõtte jaoks. 

 

Lean spetsialisti arenguprogrammi toimumisajad: 26.11, 2.11, 16.11, 24.11, 8.12, 14.12 

Registreerimine siin. 
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Tartu Ärinõuandla, konsultant 
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