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Artikkel – Kuidas hinnata kui valmis on tootmisettevõte Tööstus 4.0 
hüppeks? 

 
Kalev Kaarna 

Kaido Mäesalu 
 

 
Tööstus 4.0 sisuks on tootmise järgmisele tasemele viimine, kus info liikumine seadmete ja 
erinevate tarneahela osaliste vahel muutub kiiremaks. Kiirus võimaldab vähendada väga 
erinevaid kulusid ning luua võimalused uutel viisidel tulu teenimiseks (nt. andmetel 
põhinevad teenused). 

Selleks, et ettevõte teaks, milline võiks olla tema järgmine samm Tööstus 4.0 lahenduste 
juurutamisel, peaks ettevõte teadma oma positsiooni. Kuigi ka Eesti on oma ajaloos teinud 
arenguhüppeid liikudes näiteks jõuliselt mobiilsidele, siis ettevõttes ei pruugi olla võimalik 
mitmeid samme vahele jätta, sest uute lahenduste juurutamine eeldab eelteadmisi. 

Ettevõtte olukorra ja võimekuse hindamiseks on välja töötatud mitmeid eneseanalüüsi 
lahendusi. Eneseanalüüsi vahendeid on välja töötanud nii rahvusvahelised 
konsultatsioonifirmad, erialaliidud, ülikoolid ja ka Tööstus 4.0 valdkonnale keskendunud 
konsultandid. Selles artiklis tutvustatakse rahvusvaheliste konsultatsioonifirmade PwC, 
Accenture Consulting ja Forrester mudeleid, Saksamaa tööstusettevõtete liidu VDMA, 
Fraunhoferi instituudi, Dresdeni ülikooli teadlaste  ja Tööstus 4.0 konsultatsioonidele 
spetsialiseerunud German Innovation Zentrum für Industy 4.0 mudelit. 

Lisaks neile ettevõtte enesehindamise mudelitele saab mõningal määral kasutada 
enesehindamiseks ka riikide võrdlusindekseid: Euroopa Liidu riikide võrdlemiseks 
konsultatsioonifirma RB poolt välja töötatud Tööstus 4.0 küpsuse indeks ja Taani 
mittetulundusliku Tööstus 4.0 arendamise organisatsiooni Dll 4.0 poolt loodud globaalset 
võrdlust võimaldav Tööstus 4.0 valmisoleku indeks. 
 
Konsultatsioonifirma PwC Tööstus 4.0 võimekuse enesehindamise mudel 

Konsultatsioonifirma PwC on välja töötanud põhjaliku enesehindamise mudeli, mida igaüks 
saab tasuta veebis täita: https://i40-self-assessment.pwc.de/i40/landing/  

Tulemusi on võimalik võrrelda teistega oma tööstusharus. Enesehindamise mudelis on 6 
tegurit, mida hinnatakse nelja taseme skaalal. Teguriteks on: 

1) Ärimudel, tooted ja teenused. 
2) Turg ja ligipääs klientidele 
3) Väärtusahel ja protsessid 
4) IT arhitektuur 
5) Regulatsioonide vastavus, riskid, maksud 
6) Organisatsiooni kultuur 

 Ülevaatlik variant enesehindamise küsimustest ja tasemetest on toodud alljärgeneval 
joonisel. Detailsem tasemete kirjelduste tabel on toodud lisas 1. 

https://i40-self-assessment.pwc.de/i40/landing/
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Joonis. PwC enesehindamise mudeli tegurid, tasemed ning küsimused. (Geissbauer, Vedso, 
and Schrauf 2016) 
 
PwC enesehindamise mudel on üks osa konsultatsioonifirma poolt pakutud kuuesammulisest 
protsessist digitaalseks tööstusettevõtteks muutumisel (vt. alljärgnevat joonist). Kuus sammu 
algavad nägemuse loomisest, pilootprojektide käivitamisest, juurde vajatavate oskuste 
hindamisest, andmeanalüüsi kasutama hakkamisest, digitaalseks muutumisest ning 
ökosüsteemi arendamisest. 

 
Joonis. Protsessi sammud muutumaks digitaalseks tööstusettevõtteks.  (Geissbauer, Vedso, 
and Schrauf 2016) 
 
Konsultatsioonifirma Accenture Consulting Tööstus 4.0 võimekuse enesehindamise mudel 

Accenture Consultingu enesehindamise mudel on hoiatav näide konsultatsiooni müümisele 
suunatud lähenemisest. Accenture enesehindamise mudel koosneb 10 küsimusest ettevõtte 
digitaalse taseme hindamiseks ja on veebis täidetav (https://www.accenture.com/sg-
en/insight-industrial-internet-things). Väljapakutud 10 küsimust on toodud ära alljärgnevalt. 
Küsimused koos valikvastustega on toodud ära lisas 2.  

Accenture 10 enesehindamise küsimust: 

Õpipoiss
Ettevõttesisene 

digiteerija

Kogu väärtusahela 

digiteerija
Digiteerimise 

tšempion

Ärimudel,

tooted ja teenused

Turg ja ligipääs 

kliendile

Väärtusahel ja 

protsessid

IT arhitektuur

Regulatsioonidele

vastavus, riskid,

maksud

Organisatsiooni

kultuur

Milline on füüsiliste toodete ja teenuste portfell? Milliseid digitaalseid lisasid või teenuseid pakute? 

Mis tasemel on tootearendus digiteeritud?

Milliseid kanaleid kasutate kliendiga suhtlemiseks? Milliseid andmeid praegu mõõdetakse, et kliendist aru saada?

Kuidas kliendisuhtlust salvestatakse?

Mis tasemel on tootmine ja tootearendus integreeritud? Kuidas väärtusahelat juhitakse? Kuidas tootmismahtusid 

planeeritakse?

Kuidas digitehnoloogiad protsesse toetavad? Millised on tehnilised võimalused? Kuidas IT infrastruktuur toetab 

digiteenuste pakkumist?

Kuidas tagatakse regulatsioonidele vastavust ja millist tehnikat selleks kasutatakse? Kuidas on lahendatud 

õiguslikud riskid? Kas maksud on optimeeritud? Kuidas on tagatud küberturvalisus?

Milline on organisatsiooni võimekus muutuda? Millised Tööstus 4.0 lahendustega seotud võimakused on ettevõttes 

juba olemas?

Loo oma nägemus, 

kuidas Töösus 4.0 sinu 

ettevõtte strateegiat 

võimendaks

Käivita 

pilootprojektid

Hinda, mis oskusi   

on juurde vaja

Õpi kasutama 

andmeanalüüsi 

võimalusi

Muutu digitaalseks 

tootmisettevõtteks

Arenda oma 

ökosüsteemi 

(nt.kliendid, tarnijad, 

tehnoloogia pakkujad)

Eduka 

digitaalse

arengu

sammud

https://www.accenture.com/sg-en/insight-industrial-internet-things)
https://www.accenture.com/sg-en/insight-industrial-internet-things)
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1. Mil määral on digitaalne äri osa sinu ettevõtte strateegiast? 
2. Kas ettevõte kasutab standardeid digitaalsete lahenduste jaoks (IT arhitektuur, 

protsessid, protseduurid ja poliitikad)? 
3. Mil määral on uued tehnoloogiad integreeritud praegusse tehnoloogia platvormi? 
4. Kui hea on ettevõte tehnoloogilise keerukuse haldamisel? 
5. Mis tasemel on ettevõtte analüütiline võimekus? 
6. Kui võtme tähtsusega teguriks peetakse informatsiooni ja andmete kvaliteeti 

ettevõtte edu tagamisel? 
7. Kui kiiresti ja paindlikult juurutab ettevõte uusi teenuseid ja tooteid? 
8. Kas ettevõttes on olemas üks isik või osakond, mis tegeleb kõigi digitaalsete 

operatsioonide küsimustega? 
9. Mis tasemel on igapäevategevused digitaliseeritud? 
10. Mida tähendab “ökosüsteem” sinu jaoks? 

Lisas 2 on toodud ära ka tulemus, mida ettevõttele kuvatakse pärast küsimustiku täitmist. 
Tegemist on ühe numbriga ning ettepanekuga tulla konsultatsioonile. Antud indeksi toome 
siinkohal välja eelkõige hoiatava näitena, et välja on pakutud väga palju erinevaid 
enesehindamise mudeleid ning mitte kõik neist ei pruugi olla adekvaatsed.  
 
Konsultatsioonifirma Forresteri Tööstus 4.0 võimekuse enesehindamise mudel 
Konsultatsioonifirma Forresteri enesehindamise mudel põhineb nelja teguril (vt. alljärgnevat 
joonist): 

- Ettevõtte kultuur 
- Tehnoloogia  
- Organisatsioon 
- Andmete kasutamine 

 

 
Joonis. Digitaalse küpsuse neli tegurit. (Gill et al. 2016) 

Iga teguri puhul küsitakse ettevõttelt 7 küsimust, millest tulenevalt arvutatakse küpsuse 
indeksi väärtus. Küsimused on eraldi välja toodud lisas 3. Lisaks hindamisvõimaluse andmisele 
on Forrester välja töötanud ka skaala ettevõtete jagamiseks nelja gruppi vastavalt digitaalsele 
küpsusele. Need neli gruppi põhinevad tuntud innovaatilisuse jaotusel (vt. järgnevaid 
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jooniseid). Forresteri konsultatsioonifirma on läbi viinud ka uuringu suurettevõtete ja 
organisatsioonide seas, mis annab baastasemed võrdlemiseks. 

 
 

 
 

 
Joonis. Ettevõtete jagamine digitaalse küpsuse indeksi punktide järgi gruppidesse. (Gill et al. 
2016) 
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Erialaliidu VDMA Tööstus 4.0 võimekuse enesehindamise mudel (Impuls Industry 4.0 
Readiness) 

Saksamaa tööstusettevõtete erialaliit VDMA on lasknud välja töötada Tööstus 4.0 valmisoleku 
mudeli. Ettevõtetel on võimalik veebis enesehindamise mudel ära täita: 
https://www.industrie40-readiness.de  

Tegurid on jaotatud kuude gruppi ja ettevõtete valmidusel on kuus taset (vt. alljärgnevat 
joonist). Kuueks teguriks on: 

1. Strateegia ja operatiivtasand 
2. Tark tehas 
3. Tark operatiivtasand 
4. Targad tooted 
5. Andepõhised teenused 
6. Töötajad 

 

 
Joonis. Impuls Tööstus 4.0 valmisoleku tegurid ja tasemed. 
 
Fraunhoferi instituudi Tööstus 4.0 võimekuse enesehindamise mudel 

Saksamaa tunnustatud teadusasutus Fraunhofer on samuti töötanud välja Tööstus 4.0 
võimekuse enesehindamise mudeli. Võrreldes eelnevalt välja toodud mudelitega on 
Fraunhoferi mudelis dimensioone üheksa (vt. järgnevat tabelit): 

1. Strateegia 
2. Eestvedamine 
3. Kliendid 
4. Tooted 
5. Operatiivtasand 
6. Kultuur 
7. Inimesed 
8. Haldus 
9. Tehnoloogia 

Üheksat dimensiooni hinnatakse 5-palli skaalal. 

https://www.industrie40-readiness.de/
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Antud mudel ei ole siiski ettevõtetele vabalt kättesaadav ning selle kasutamiseks tuleb 
Fraunhoferiga ühendust võtta ning kasutustingimused kokku leppida. Mudeli kasutamise 
kogemustest ning eelistest võrreldes teiste olemasolevate mudelitega saab lugeda 
Schumachera, Eroli ja Sihna teadusartiklist. 

 
Tabel. Fraunhoferi Tööstus 4.0 võimekuse enesehindamise mudel.  (Schumachera, Erol, and 
Sihna 2016) 
 
Dresdeni ülikooli Tööstus 4.0 võimekuse enesehindamise mudel (System Integration 
Maturity Model Industry 4.0 - SIMMI) 

Dresdeni ülikooli teadlased on välja töötanud oma mudeli Tööstus 4.0 küpsuse mõõtmiseks. 
Mudel koosneb neljast dimensioonist, millel on viis taset. SIMMI dimensioonid on: 

- Vertikaalne integratsioon 
- Horisontaalne integratsioon 
- Digitaalne toodete arendus 
- Valdkondadeülene tehnoloogia kasutamine 

Detailsemalt on SIMMI mudeli maatriks ära toodud lisas 4. Antud mudel on teiste mudelite 
edasiarendus ja seda tutvustati 2016.a. teaduskonverentsil, mille kohta on ilmunud ka artikkel 
(Leyh et al., n.d.). Samas on mudeli puuduseks, et teadusartikli kirjutamise ajal polnud mudelit 
praktikas kasutatud ettevõtete küpsuse taseme hindamiseks. 
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German Innovation Zentrum für Industy 4.0 Tööstus 4.0 võimekuse enesehindamise 
mudel (Pathfinder) 
Saksamaa konsultatsiooni ja koolitusettevõtte GIZ on välja töötanud oma mudeli, mis 
koosneb neljast blokist (vt. joonist): 

1. Juhtimine 
2. Organisatsioon 
3. Tehnoloogia 
4. Inimesed 

GIZi enesehindamine ja Tööstus 4.0 lahenduste välja arendamine koosneb kolmest etapist. 
Esimene etapp on tasuta, kus ettevõtte töötajad hindavad ära nelja valdkonna puhul ära 4-6 
väidet. Eesmärk on saada ettekujutus digitaliseerumise arusaamades kõigi ettevõtte 
töötajate hulgas. Teine ja kolmas etapp on juba tasulised konsultatsioonid. Teises etapis 
peavad võtmetöötajad vastama detailsemalt samadele küsimustele ning selgitama, miks 
esimeses etapis töötajad võisid just ühel või teisel viisil vastata. Kolmandas etapis toimub 
Tööstus 4.0 juurutamise plaanide väljatöötamine ning elluviimine. 

GIZ mudel on pidevas arengus ja väljatöötamises. Seetõttu näiteks ei kattu ka nende 
veebilehel (https://company.i40.de/en/consulting/readiness-check) välja toodud mudeli 
joonis ja esimese etapi küsimused. Küsimustes on inimeste asemel küsimused turu kohta. 

 

 
Joonis. Pathfinder mudel. https://company.i40.de/en/consulting/readiness-check  
 

Konsultatsioonifirma Roland Berger tööstuse valmisoleku indeks Euroopa Liidu riikide 
võrdlemiseks 
Konsultatsioonifirma RB on väljatöötanud indeksi, mille abil muuta erinevates riikides 
toimuvad tööstuse digitaliseerimise arengud omavahel võrreldavaks. RB tööstuse 
valmisoleku indeks (RB Industry 4.0 Readiness Index) summeerib kaks dimensiooni:  
hinnatakse järgmisi komponente: tööstuse eeskujulikkus ja väärtusvõrgustik. Tööstuse 

https://company.i40.de/en/consulting/readiness-check
https://company.i40.de/en/consulting/readiness-check
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eeskujulikkuse all hinnatakse viie pallil skaalal järgmisi tegureid: 
- Tootmisprotsesside keerukus 
- Automatiseerituse aste 
- Töötajaskonna valmisolek 
- Innovatsiooni intensiivsus 

Väärtusvõrgustiku puhul hinnatakse järgmisi tegureid: 
- Kõrge lisandväärtus 
- Tööstuse avatus 
- Innovatsiooni võrgustik 
- Internetilahenduste keerukus 

Lähtudes indeksist ja tööstuse osakaalust SKTs on konsultatsioonifirma paigutanud riigid 
kaheteljelisele skaalale (vt. järgnevat joonist). Tulenevalt riikide paigutusest on need jagatud 
nelja gruppi: eestvedajad, potentsiaalikad, kõhklejad, konservatiivid. Eesti 2014.a. näitajate 
järgi kõhklejate gruppi. 

 
Joonis. Euroopa riikide jagunemine Tööstus 4.0 elluviimise valmisoleku järgi. (2014) 
 
Taani organisatsiooni Dll 4.0 globaalne Tööstus 4.0 valmisoleku indeks  

Taani mittetulundustlik organisatsiooni Dll 4.0 ülesandeks on Tööstus 4.0 edendamine 
Taanis. Sellel eesmärgil on nad välja arendanud globaalse riikide Tööstus 4.0 valmisoleku  
võrdlemise indeksi. Indeks põhineb seitsmel sambal: innovatsiooni võimekus, nõudluse 
tegurid, vedavad tegurid, tööstuse eksellents, baas võimaldajad, tehnoloogiline keerukus, 
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Töösus 4.0 spetsiifilised tegurid. Järgneval joonisel on välja toodud sambad ja nende 
mõõdikud. 

 
Joonis. Tööstus 4.0 rakendamise valmisoleku indeksi tegurid (J. Faarup and Faarup 2017) 

Võrreldes eelnevalt käsitletud mudelitega on globaalse Tööstus 4.0 indeksi puhul avaldatud 
ka erinevate tegurite kaalud (vt järgnevat joonist). Võimalik, et sarnased tegurite 
läbikaalumised tuleb teha ka eelloetletud mudelite puhul, kuid teiste mudelite väljatöötajad 
on jätnud selle enda teada. 
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Joonis. Indeksi arvutamiseks paika pandud erinevate tegurite kaalud. (J. Faarup and Faarup 
2017) 

Indeksi põhjal on riigid paigutatud kaheteljelisele joonisele (vt. allpool). Põhimõtteliselt 
sarnaneb saadud skeem üsna palju konsultatsioonifirma RB väljapakutuga. Peamiseks 
erinevuseks on fookus: kui RB keskendub Euroopale, siis DII 4.0 on indekseerinud 120 riiki. 

Euroopas positsioneerub Eesti mahajääjate gruppi. Samas on Eesti puhul ka hinnatud, et 
asume täpselt keskel mahajäämise ja edasijõudmise skaalal. Seetõttu on raske hinnata, kuidas 
Eesti edasi arenema hakkab. 120 riigi hulgas on Eesti oma indeksi näitajaga 34-s (vt. järgnevaid 
jooniseid).  
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Eesti on 34 riik 120 riigi hulgas. 
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Lisa 1. PwC enesehindamise mudeli tasemed 

 
Allikas: Geissbauer, Vedso, and Schrauf 2016 
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Lisa 2. Accenture Consulting mudel 
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Pärast küsimustiku täitmist kuvatakse ettevõttele alljärgnevat teksti ja pilti: 

Thank you for taking the Digital Capability Assessment. Your score requires 
immediate attention. The 10 questions you have answered are an abstract of the 
Digital Strategy methodology developed by Accenture. The Assessment results are 
not the solution, they are only designed to support a Digital Strategy project and a 
transformation roadmap development. 
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Lisa 3. Forrester-i mudel 
 

 

 
Allikas: Gill et al. 2016 
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Lisa 4. SIMMI mudel 
 

 

 
 
Allikas: Leyh et al., n.d. 
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Lisa 5. Pathfinder mudel 
 

 

 



 20 

 

 
 
  



 21 

Lisa 6. Eesti näitajad Taani globaalse Tööstus 4.0 valmisoleku indeksi järgi  
 

 
 
Allikas: J. Faarup and Faarup 2017 


