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ABSTRAKT 

Antud magistritöö eesmärgiks oli luua spetsiifilisem teadmine projektiportfelli 

juhtimise tehnikatest ja protsessidest. Töö probleemiks olid vähesed teadmised Eesti 

ettevõtetes kasutatavate projektiportfelli juhtimise tehnikates. Leidmaks milliseid tehnikaid 

Eesti ettevõtted kasutavad projektiportfelli juhtimisel viidi läbi mitmene juhtumiuuring viie 

Eesti tootmisettevõttega. Poolstruktureeritud intervjuude käigus räägiti projektiportfelli 

profiilist, projektide valimise tehnikatest, projektide haldamise tehnikatest ja projektiportfelli 

tulevikust. Transkribeeritud intervjuusid analüüsiti kasutades within-case, cross-case ja 

sisuanalüüsi meetode. Uurimustöö tulemusel saadi teada, et ettevõtted kasutavad projektide 

selekteerimisel intuitsioonipõhiseid, kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tehnikaid, mis sõltus 

küpsusastmest. Projektiportfelli haldamisel kasutatakse rohkem aktiivse suhtlusele 

baseeruvaid tehnikaid koosolekute ja igapäevase vestluse näol kui ka IT tarkvarasid ja 

süsteeme. 

Võtmesõnad: projektiportfelli juhtimine, projektiportfelli juhtimise tehnikad, projektide 

selekteerimise tehnikad, portfelli haldamise tehnikad, projektijuhtimine 
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SISSEJUHATUS 

Projektijuhtimise meetodite kasutamine äritegevuses on tõusvas trendis. Hinnatakse, et 

aastatel 2010-2020 luuakse rahvusvaheliselt 15,7 miljonit uut projektijuhtimise ametikohta 

(PMI 2013). Raske on leida organisatsioone, kes tänapäeval ei kasutaks projektijuhtimist oma 

äritegevuses. Trendiga kaasnevalt on organisatsioonide projektiportfelli juhtimise võimekuse 

tase samuti kasvamas (PricewaterhouseCoopers 2006). Projektijuhtimine keskendub 

teadmiste, oskuste, tööriistade ja tehnikate rakendamisele projekti teostamiseks (PMBOK 

2004), kuid projektiportfelli juhtimine õigete projektide arendamisele ja tegemisele (Cooper et 

al 2001). Tõhusa ja tulemusliku organisatsiooni tagavad erinevad süsteemid ja protsessid, mis 

sisaldavad endas tehnikaid ja meetode. Arvestades trende ja organisatsioonide liikumist üha 

projektipõhisema töö suunas on vaja mõista täpsemalt, missuguseid tehnikaid kasutatakse 

projektiportfelli juhtimises. Antud uurimustöö uuritavaks teemaks on projektiportfelli 

juhtimise tehnikad, mida rakendatakse tänapäeva organisatsioonides. 

Probleemiks on vähesed teadmised Eesti ettevõtete poolt kasutatavate projektiportfelli 

juhtimise tehnikatest, mis on projektijuhtimise valdkonna efektiivsuse üks aluseid ja võimalik 

konkurentsieelis. Uurimusküsimus - missuguseid tehnikaid projektiportfellide juhid 

kasutavad juhtimaks ja haldamaks organisatsioonide projektiportfelle? Uurimusob-

jektideks on valitud Eesti keskmised ja suured tootmisettevõtted. Ettevõtted võivad olla 

rahvusvahelised ning nende juhtimine keskendunud nii lokaalsele kui ka rahvusvahelisele 

turule. Mõistmaks neid ettevõtteid ja rakendatud tehnikaid süvitsi viiakse läbi kvalitatiivne 

uuring tootmisettevõtete projektiportfelli juhtidega, mille tulemusena soovitakse täpsemalt 

teada saada ettevõtete projektiportfellide profiil, mis tehnikaid kasutatakse, mida eelistatakse, 

miks eelistatakse, mis plusse ja miinuseid nähakse ning mis on nende nägemus 

projektiportfelli juhtimisest. Kvalitatiivse uuringu tarbeks viiakse läbi poolstruktureeritud 

intervjuud. 

Töö eesmärgiks on luua spetsiifilisem teadmine projektiportfelli juhtimise tehnikatest 

ja protsessidest, mida oleks võimalik tulevikus kasutada täiendavate uurimustööde tegemiseks 

ning laiendada omandatud teadmisi ka teistele ettevõtetele praktikas rakendamiseks. 
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Üleüldine projektiportfelli teadvuse kasv aitaks kaasa üldiselt arenenuma majanduskeskkonna 

tekkele. 

Uurimustöö ülesanne on vastavuses seatud eesmärkidele. Esmalt uuritakse projekti- ja 

projektiportfelli juhtimist täpsemalt ning tuuakse näiteid varasematest uurimustöödest antud 

teemal, tutvustades loodud teooriaid. Järgnevalt määratletakse uurimustöö metoodika ja 

luuakse vastavalt teooriale vajalik küsimustik. Seejärel viiakse läbi intervjuud, mille tulemusi 

analüüsitakse ja kaardistatakse projektiportfelli juhtimise tehnikad, mida analüüsitakse 

juhtumipõhiselt kui ka ettevõtetega võrreldes. Lõpetuseks võetakse kokku analüüsi tulemused 

ning esitatakse soovitused edaspidiseks uurimustöödeks ja/või arendusteks. 

Uurimustöö esimeses peatükis tutvustatakse projektijuhtimise ja projektiportfelli 

juhtimise peamiseid teooriaid. Lisaks räägitakse lühidalt mõlema meetodi arengu ajaloost 

ning tutvustatakse projektiportfelli temaatilisi varasemaid teadustöid ja –artikleid koos neist 

tekkinud teooriatega. Täiendavalt on esimese peatüki osaks projektiportfelli tehnikatega 

seotud varasemad uurimustööd. Teises peatükis tutvustatakse uurimustöö metoodikat, mida 

kasutati uurimuse läbiviimisel. Kajastatakse valitud metoodika põhjuseid ja uuringu 

ülesehitust. Kolmandas peatükis tutvustatakse läbiviidud uuringu tulemusi ning analüüsitakse 

saadud vastuseid. Tulemusi arutletakse, tuuakse välja järeldused ning presenteeritakse autori 

ettepanekuid ja soovitusi projektiportfelli juhtimise tehnikate rakendamises ja edaspidistes 

uuringutes. 

Autor tänab oma juhendajat Mait Rungi’t, uuringus osalenud ettevõtteid ja Eesti 

Projektijuhtimise Assotsiatsiooni kaasamõtlemise ja nõuannete eest. 
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1. TEOREETILISED ALUSED 

Järgnev peatükk kajastab põhilist teoreetilist kirjandust, mis on töö aluseks. Peatükk 

on jaotatud kolmeks alapeatükiks. Esimeses osas tutvutakse lähemalt projekti ja 

projektijuhtimise teooriatega, teises osas projektiportfellide juhtimise teooriatega ning 

kolmandas osas projektiportfellide tehnikaid kajastavate teooriate ja uuringutega. 

1.1.  Projektid ja projektijuhtimine 

Projekt on tähtajaline ettevõtmine loomaks unikaalset toodet, teenust või tulemust 

(PMBOK 2008). Mantel et al (2011) sõnul on projektid unikaalsed, spetsiifilised, omavad 

kindlat ajagraafikut ning on interdistsiplinaarsed. Igal projektil on kolm piiravat tegurit: 

ajagraafik, kulud ja ulatus (Rosenau Jr. 1998). Projekti juhtimisel tuleb saavutada seatud 

eesmärgid, seatud ajagraafiku ja eelarve mahus, mille kõigi saavutamise korral on projekt 

edukas (Ibid.). Õnnestumise tagab sealjuures kolme tunnuse tõhus ja tulemuslik juhtimine.  

Projekti elutsükkel koosneb neljast etapist: algatamine, planeerimine, teostamine ja 

lõpetamine (Burke 2013). Kogu elutsükli jooksul on vajadus järgida mainitud kolme tunnust, 

mille korrektne juhtimine ja kontroll kõigis etappides peab tagama projekti õnnestumise. 

Igal projekti elutsükli etapil on kindel eesmärk ja ülesanne. Algatamise etapis 

määratletakse projekti eesmärgid ning määratakse õige kogus ressursse ja inimesi iga 

eesmärgi jaoks. Nendest tulenevalt planeeritakse kogu projekti teostamine – missuguseid 

tegevusi on vaja teostada, et täita soovitud eesmärgid. Planeerida on vaja tegevustele ressursse 

– inimesi, seadmeid, kapitali ning planeerida ajakasutus võimalikult efektiivselt. Tegevused 

moodustavad omavahel jadana protsessi. Protsessi juhtimine ja kontroll on ka üks olulisi 

projektijuhtimise tegevusi. Igal tegevusel on kindlad teostajad ning vajalikud vahendid – 

projektijuhi ülesanne on jälgida teostamise etapis, et teostajad oma tegevusi täidaksid 

vastavalt projekti ajagraafikule ning vajalikud vahendid oleks projektile tagatud. Projekti 

lõpetamise faasis koostatakse kokkuvõtteid, hinnatakse teostatud töö täitmist vastavalt seatud 
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ülesandele ja eesmärkidele ning koostatakse dokument, mis kirjeldab ära kogu toimunud 

projekti tegevused, kuidas need õnnestusid ning mis määral. Soovituslik on lisada projektijuhi 

poolne kommentaar tulevikuks sarnaste projektide teostamisel. Kokkuvõttev dokument on 

kasulik tulevikus organisatsioonisiseseks õppimiseks ja ettevõtte sisese projektijuhtimise 

standardite loomiseks (Harvard Business School Press 2006). 

Projektijuhtimine kajastab eelmainitud definitsiooni teostamise teooriat ja metoodikat. 

Oluline on märkida, et projektide juhtimise puhul ei saa kasutada ainult ühte standardit. On 

erinevaid projekte, mis vajavad erinevaid lähenemisi. Kõrgtehnoloogiliste arendusprojektide 

juures on vajalik projektijuhi kõrge kompetents antud tehnoloogias. Kahe suurettevõtte 

ühinemise korral on vajalik projektijuht, kellel on teadmised ja kogemused organisatsioonide 

ühinemise juhtimiseks kui ka juriidiliste nüansside läbimiseks. Projektid on sageli 

spetsiifilised, mille tulemusena on vajadus juhtidel rakendada ka projektispetsiifilist juhtimist 

(Shenhar 2001). Kasutatakse erinevaid strateegiaid projektide juhtimisel, kuid ei teadvustata 

nende algatamisel tüüpi ega määrata kindlat juhtimisstiili (Ibid.). Erinevaid projektijuhtimise 

meetoteid on palju. Tänapäeva kaasaegsemad projektijuhtimise tarkvarade valmistajad 

pakuvad algajatele projektijuhtidele juhendraamatuid, kus on kajastatud 16 erinevat 

projektijuhtimise meetodit (Wrike, 2017). 

Projektijuhtimist kasutavad organisatsioone on erinevaid. On organisatsioone, mis 

teostavad projekte vastavalt vajadusele – tekib mingi konkreetne probleem või vajadus, mille 

tarbeks leitakse kõige otstarbekamaks algatada projekt. Samas on organisatsioone, mis ainult 

projekte teostavad ehk projektipõhised organisatsioonid. Projekte teostavaid organisatsioone 

eristab ka nende tegevusvaldkond – tootmine, ehitus, pangandus, meditsiin jne. Kui hästi 

suudetakse projekte teostada oleneb kogemustest ja teadmistest. Kas projektijuhid valdavad 

projektijuhtimise metoodikat, on neil varasemat kogemust, kui pädevad on projekti-

meeskonnas osalejad ning mis ressursid on projektimeeskonnal kasutada projekti 

realiseerimiseks. Projekti teostamisele aitab kaasa välja kujunenud standardid 

organisatsioonides – metoodika loob põhimõtted, mille abil on võimalik organisatsiooni 

projektijuhtidel ja meeskonnaliikmetel vastavalt reeglitele kasutada tunnustatud 

projektijuhtimise tehnikaid ja praktikaid ning aitab kaasa projektide teostamisele (Hill 2008). 

Samas, projektijuhtimise standard ei garanteeri organisatsiooni tõhusa ja tulemusliku 

juhtimise. Iga projekt vajab mingeid ressursse – inimesi, seadmeid, vahendeid, kapitali ja 

aega. Kõik organisatsioonid tegutsevad piiratud ressursside tingimustes – kindel arv inimesi, 
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seadmeid, vahendeid, kapitali ja aega. Projekti teostamisel on ressursse piiratud kogustes ning 

projekti teostamiseks ei saa neid kasutada vajalikus mahus. Keerulisem on olukord kui 

ettevõte teostab mitut projekti korraga, mis vajavad täies mahus või sarnaseid ressursse. 

Näiteks, reklaamiagentuur, kes tegutseb projektipõhiselt klientide tellimuste täitmisega. Kui 

ühel ajahetkel on tellimuses kolm erinevat telereklaami, neli erinevat raadioreklaami ja kaks 

erinevat ettevõtte imagoloogia projekti, võib tekkida puudus operaatoritest, produtsentidest, 

kaameratest, kujundajatest jne, sest projekte, mis vajavad samu ressursse on rohkem kui on 

ressursse. Juhul kui organisatsioon eirab piiratud ressursside olemust võib tekkida olukord, 

kus inimesed teostavad töid läbipõlemiseni, mingid projektid on kehvasti teostatud 

puudulikele vahenditele tõttu või terve projekt ebaõnnestub täielikult. Projektijuhid võistlevad 

organisatsiooni siseselt ressursside üle ning võib tekkida olukord, kus projekti saab vajalike 

ressurssidega teostatud see projektijuht, kes esimesena ressursi endale saab kasutamiseks. 

Organisatsioonisisene võistlus võib olla küll tervitatav, aga see ei taga organisatsiooni tõhusa 

ja tulemusliku juhtimise. 

Lähemalt projektide ressursside planeerimisest ja valikust, mis täidaksid 

organisatsiooni strateegilisi eesmärke tutvustab järgmine peatükk. 

1.2.  Projektiportfell ja projektiportfelli juhtimine 

 

PMI (2006) defineerib projektiportfelli kui projektide ja/või programmide kogumit, 

mis on üheselt grupeeritud nende töö tõhusaks juhtimiseks saavutamaks äristrateegilisi 

eesmärke. See ei tähenda, et projektiportfelle on ühe organisatsiooni kohta üks vaid portfelle 

võib olla osakonniti mitmeid, mis kõik koos loovad ühe organisatsiooni projektiportfelli 

(Bolles 2002). Sealjuures tuleb arvestada, et portfellid koosnevad projektidest, mis sõltuvad 

ühistest piiratud ressurssidest (Browning, Yassine 2016). 

„Projektiportfelli juhtimine on grupi programmide ja/või projektide juhtimine 

koordineeritud kujul, toetamaks organisatsiooni strateegiat ja tagamaks kasu, mis on 

kooskõlas strateegiliste eesmärkidega“ (Ernst & Young Global Limited 2015). PMI (2006) 

defineerib projektiportfelli juhtimist kui ühe või mitme portfelli tsentraliseeritud juhtimist, 

mis sisaldab endas projektide, programmide või muude seotud tööde identifitseerimist, 
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prioriseerimist, autoriseerimist, igapäevast juhtimist ja kontrollimist, eesmärgiga saavutada 

kindlad äristrateegilised eesmärgid. 

Igal ärilisel tegevusel on mingi kindel eesmärk. Cooper ja Edgett (1997) leidsid, et 

projektiportfelli juhtimisel on omad kindlad eesmärgid, mida see täidab. Nende läbi viidud 

uuringu alusel selgus kolm põhilist eesmärki, mida ettevõtted soovivad saavutada läbi 

projektiportfelli juhtimise (Ibid.): 

• väärtuse maksimeerimine, 

• tasakaal projektide vahel, 

• joondus strateegiaga. 

Eesmärkide realiseerimiseks kasutatakse projektiportfelli juhtimist, mille abil on 

võimalik projektide ja programmide kogumiga saavutada soovitud tulemusi. Projektiportfelli 

juhtimine ei ole uus praktika ning selle rakendamine organisatsioonides veel kasvab (PM 

Solutions 2013).  

Projektiportfelli juhtimine aitab vähendada järgmiseid probleeme (Gray, Larson 

2011): 

• vähendab kaugust strateegia ja tegevuste vahel, 

• parandab organisatsiooni sisepoliitikat, 

• vähendab ressursside konflikte ja mitme projektiga korraga tegelemist. 

Projekte teostavad organisatsioonid peavad tagama oma ressursside õiglase ja 

vajaduspõhise jaotuse, et kõik strateegiliselt tähtsad teostamisele kuuluvad projektid oleksid 

organisatsiooni huve järgides võimalikult efektiivselt teostatud. Tõhusalt ja tulemuslikult 

töötav projektiportfelli juhtimine tähendab rohkemate projektide lõpetamist, projektide 

lühemat kestvust ning mõõdetavat mõju organisatsioonile ja juhtkonnale, mis väljendub 

üleüldises ettevõtte paremates majandusnäitajates (Kendall, Rollins 2003). Projektid peavad 

kaasa aitama strateegiliste eesmärkide täitumisele. Oluline on tagada nende sobitumine 

strateegiaga ja mõtestatud projektide valik. 

Projektiportfelli juhtimine ja arendamine on tänapäeval kui oluline strateegiline 

prioriteet paljude suurettevõtete poolt (Pidun et al 2011). Enamus ettevõtteid pole rahul 

praeguste portfellijuhtimise lähenemiste ja protsessidega (Ibid.). Hoolimata olemasolevatele 

meetoditele projektiportfellide juhtimisel pole portfellide haldus saavutanud täieliku kasu, 

mida soovitakse ning annab alust arvata, et tehnikad, mida kasutada võib veel peidus olla või 

siis arenemas. 
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Organisatsioonid on erinevad. Erinevus võib tuleneda organisatsiooni tegevusest, 

ülesehitusest, ressurssidest, sisepoliitikast, arengust. Projektiportfellide juhtimise tasemed 

võivad olla samuti erinevad. Sealjuures on välja pakutud organisatsioonide projektiportfellide 

juhtimise küpsusmudeleid. Üks neist, mida antud uurimustöös kasutatakse on The Office of 

Government Commerce (OGC) poolt välja töötatud P3M3 küpsusastmete mudel, mis 

defineerib viis erinevat projektiportfelli juhtimise küpsusastet organisatsioonis. Viis erinevat 

taset on äratundmine, korratav, defineeritud, juhitud ja optimiseeritud (OGC 2010). Täpsemad 

tasemete kirjeldused on välja toodud lisas 1. 

1.2.1. Projektiportfelli juhtimise ajalugu 

Projektiportfelli juhtimine on arenenud välja projektijuhtimisest. Projektijuhtimist on 

arvatavasti teostatud tuhandeid aastaid, kuid organisatsioonid hakkasid projektijuhtimise 

tehnikaid ja töövahendeid teadlikult ja süstematiseeritult rakendama 1900 aastate algusest 

(Kwak 2003). Esimestest süsteemselt juhitud projektidest arenes projektijuhtimise meetodid 

kiirelt edasi tänu tehnoloogia arengule aastatel 1958-1979 – koopiamasinad, arvutid, e-posti 

tarkvara ning lisaks esimeste projektijuhtimise tarkvara ettevõtete loomised. Aja möödudes 

muutusid arvutid kui ka projektijuhtimise tarkvarad kättesaadavamaks, mis muutsid 

projektijuhtimise tehnikate kättesaadavuse lihtsamaks. Omakorda muutsid IT süsteemid 

organisatsioonid tootlikumaks, tõhusamaks ja klientidele orienteeritumaks. Aastatel 1995-

2000 võtsid projektijuhtimise kogukonnad kasutusele veebipõhised tehnoloogiad, muutmaks 

projektide kontrolli ja juhtimist erinevates aspektides efektiivsemaks. Samal ajal kui 

infotehnoloogia muutis traditsioonilisi äripraktikaid, hakkasid erinevad majandussektorid 

julgemalt kasutusele võtma projektijuhtimise praktikaid, mis tõi kaasa üleüldise 

projektijuhtimise meetodite ja tehnikate arengu (Ibid.). Tänapäeval oleme jõudnud nii 

kaugele, kus on loodud rahvusvaheliselt tunnustatud standardid ja juhendmaterjalid projekti, 

programmi ja portfellijuhtimisele (IPMA 2015). Seetõttu arenes välja projektiportfelli 

juhtimise metoodika – vajadus on leida uusi lahendusi, mis aitaksid muuta organisatsioonid 

veel tõhusamaks ja tulemuslikumaks. 
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1.2.2. Projektiportfelli juhtimine väike-, kesk- ja suurettevõtetes 

Projektiportfelli juhtimine ei ole alati organisatsiooni ülene. Väikeorganisatsioonides 

on vähe projekte kui üldse ning projektiportfelli juhtimise põhimõtted ei pruugi olla 

kasutuses. Keskmistes organisatsioonides projektiportfelli juht haldab kõiki organisatsioonis 

toimuvaid projekte, kuid suuremates organisatsioonides ei pruugi üks portfellijuht olla piisav. 

Samuti ei nõua projektiportfelli juhtimine kindlat taset ettevõtte hierarhias – selleks võib olla 

nii tippjuht kui ka keskastmejuht (Rungi 2009). Erinevatel osakondadel on erinevad 

funktsioonid, mis aitavad kaasa strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Turundus, arendus, 

tootmine – osakonniti võib neil igalühel olla üle kümne projekti, mis kõik vajavad eraldi 

projektiportfelli juhti. See võib tähendada, et projektiportfelli juhid on erineva spetsialiteediga 

– kes turunduse, arenduse või tootmise spetsialistid. Antud projektiportfelli killustatud 

juhtimist on oluline mõista, sest tehnikad mida kasutatakse portfelli juhtimisel võivad olla 

tingitud erineva osakonna strateegilistest eesmärkidest. Strateegia loomisel ja jälgimisel on 

oluline kaasata erinevate osakondade esindajad, kes vastutavad otseselt eesmärkide täitumise 

eest (Bossidy, Charan 2002), sealhulgas ka projektiportfellide juhid.  

Organisatsiooni suurus võib mõjutada ka projektiportfelli juhtimise küpsusastet. Mida 

suurem organisatsioon, seda kauem on eksisteeritud ning aega olnud ettevõtte erinevaid 

protsesse ja süsteeme üles ehitada. See võib tähendada, et keskmistes organisatsioonides, mis 

veel kasvavad on küpsusaste madalam kui suurorganisatsioonides. Madalama küpsusastmega 

organisatsioonides võib tähendada seda, et projektiportfelli juhtimise roll projektide juhtimisel 

on pigem lihtne ja toetava iseloomuga (Filippov et al 2014). 

Antud uurimustöös keskendutakse Eesti tööstuse kesk- ja suurettevõtetele. Ettevõtte 

suuruse valiku abil soovitakse leida ettevõtted, kellel on projektiportfellid võimalikult 

mahukad võrreldes teiste sama majandusharu ettevõtetega, mille tõttu võib olla vajadus 

rohkemate projektiportfelli tehnikate järele. Järgnevas peatükis uurime lähemalt 

projektiportfelli juhtimise tehnikaid ja varasemaid uurimustöid antud teemal. 

1.3.  Projektiportfelli juhtimise tehnikad 

Tehnikad millele antud uurimustöös keskendutakse kajastavad tehnikaid mida 

kasutatakse projektiportfellide õigete projektide valimisel, prioriseerimisel, autoriseerimisel, 
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igapäevasel juhtimisel ja kontrollil. Uurimustöö lihtsustamiseks on jagatud tehnikad kaheks – 

projektide projektiportfelli selekteerimise tehnikad ja projektiportfelli haldamise tehnikad.  

Kõiki organisatsioone ei saa juhtida samade põhimõtete alusel. Sama kehtib ka 

projektiportfellide juhtimise kohta – projektiportfelli juhtimist tuleb mugandada vastavalt 

organisatsiooni tüübile ja sektorile, kus see tegutseb (Blomquist, Müller, 2006). Hoolimata 

erisustest on välja kujunenud üleüldised meetodid, mida kasutatakse. Uurimustöid on tehtud 

mitmeid, mis aitavad paremini mõista meetodite olemust ning kirjeldavad nende 

kasutusvõimalusi. 

1.3.1. Projektide projektiportfelli selekteerimise tehnikad 

Projektiportfelli koostamine saab alguse projektide valikust, mida organisatsioon 

kaalub vastu võtta. Projekte võib olla erinevatest valdkondadest ja erinevate ressursside 

vajadustega. Organisatsiooni projektiportfelli koostamiseks kogutakse kokku kõikide osakon-

dade projektiportfellid, mille järel eemaldatakse projektid, mis on üksteisega sarnased või 

omavad vastanduvaid eesmärke, eesmärgid pole selged või on määratlemata (Bolles 2002). 

Oluline on algses faasis seada kriteeriumid, mis välistaks projektid, mida ei peaks 

selekteerimisprotsessi lubama. Levine’i poolt pakutud põhilised kriteeriumid projektidele, 

mida peaks välistama on järgmised (2005): 

• ei ole kooskõlas olemasolevate ressursside, missiooni või muude kriteeriumitega; 

• ei ole poliitiliselt, sotsiaalselt või ärisuhete suhtes sobilikud; 

• teostatav tehnoloogiliselt, kuid mitte majanduslikult; 

• teostatav majanduslikult, kuid mitte tehnoloogiliselt; 

• sisaldab liigset riski või ei sobi organisatsiooni riskikultuuriga. 

Selekteerimisprotsessi ülesehitust on täpsemalt analüüsinud Archer ja Ghasemzadeh 

(1999), kes koostasid raamistiku projektiportfelli projektide valiku süsteemile. Raamistiku 

analüüsiti sealjuures tagant ettepoole, selgitamaks etapilist sõltuvust eelneva 

informatsiooniga. Loodud raamistiku etapid projektiportfellide projektide valimisel algusest 

lõpuni on järgmine (Ibid.): 

• projektide eelvalik – valitakse projektid, mis oleksid strateegiliselt kooskõlas 

projektiportfelliga, kehtestatakse kriteeriumid mis näitajatele projektid peaksid 

vastama; 
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• individuaalne projektide analüüs – iga projekti analüüsitakse läbi erinevate 

kalkulatsioonide või analüüsimeetodite; 

• sõelumine – analüüsitud projekte võrreldakse üksteisega ning välistatakse projektid, 

mis ei vasta kehtestatud tingimustele; 

• optimaalse portfelli valik – hinnatakse erinevate projektide üksteisest sõltuvust, 

ressursside vahelist võitlust ja ajastatust, kasutades eelmisest etapist saadud 

informatsiooni; 

• projektiportfelli kohandamine – luuakse portfell, mis täidab organisatsiooni eesmärke 

optimaalselt või maksimaalselt optimaalselt, kuid arvestades erinevaid sätteid, mida 

on keeruline ennustada ja kasutada mudelis ning sätete abil viia läbi lõplik portfelli 

kohandamine. 

Projektiportfelli tehnikaid on palju. On tehtud mitmeid uuringuid, mis üritavad 

kajastada võimalikult täpselt kasutusel olevaid meetode. Selleks, et lihtsamini orienteeruda 

tehnikate rägastikus on loodud ka klassifikatsioone. Üks põhiliste projektiportfelli juhtimise 

tehnikate klassifikatsioon jaguneb järgnevalt (Cooper et al 2001): 

• finantsmeetodid – erinevad kasumlikkuse ja tasuvuse mõõdikud nagu ROI, NPV, IRR, 

MIRR, tasuvusaeg, kasumilävi ja otsustuspuu; 

• äristrateegilised meetodid – äristrateegia kinnitamise järel jagatakse erinevate 

projektitüüpide vahel eelarve ja projektid paigutatakse erinevatesse gruppidesse. 

Erinevate gruppide lõikes luuakse paremusjärjestus, mille alusel valitakse teostamisele 

kuuluvad projektid; 

• mullidiagrammid – projektid kujutatakse X-Y telgedel mullidena. Projektid 

kategoriseeritakse vastavalt nende paigutuse tsoonile-kvadrandile, kus need asetsevad. 

Telgedele määratakse omadused, mis võiksid kujutada projektide riskitaset ja tasuvust. 

Iga projekt hinnatakse vastavalt tema omadustele ning paigaldatakse X-Y teljele. 

Sellest tulenevalt joonistub projektidest diagramm, mida kasutada projektide valikus; 

• hindamismudelid – projektide omadusi hinnatakse mitmete küsimuste ja hinnangute 

alusel. Iga omadus saab mingi väärtuse ning nende väärtuste kogusumma moodustab 

projekti punktide kogusumma, mille alusel koostatakse projektide paremusjärjestus ja 

valitakse projektid; 

• kontrollnimekirjad – projekte hinnatakse jah/ei küsimustega. Iga projekt peab kas 

saama kõik vastused „jah“ või kindel arv „jah“ vastuseid, et jätkata. Olenevalt „jah“ 
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vastuste summast luuakse projektidest paremusjärjestus ning otsustakse milliseid 

teostada; 

• muud või hübriidsed – vähekasutatud meetodid, mis on tavaliselt eelnevalt välja 

toodud meetodite hübriidid. 

Esimest neist, finantsmeetodid, kasutatakse laialdaselt just panganduses, kuhu 

lisandub veel mitmed erinevad finantsmeetodid ja rakendatakse just investeerimisportfellide 

juhtimisel. Cooper et al (2001) uuringus uuriti missugused projektiportfelli juhtimise tehnikad 

on populaarsed, kuid millised neist organisatsioonide tulemuste põhjal toovad kõige rohkem 

kasu. Tehnikate populaarsus uuringus osalenud organisatsioonide põhjal oli järgmine: 

finantsmeetodid, äristrateegilised meetodid, mullidiagrammid, hindamismudelid, 

kontrollnimekirjad ja muud või hübriidid. Parimad ettevõtted kasutasid vähem finantsmeetode 

ning rohkem äristrateegilisi meetode ressursside määramisel ja projektiportfelli koostamisel 

(Ibid.). Reyck et al (2005) uurimustööst ilmnes, et finantsmeetodeid kasutavad valdav enamus 

ettevõtteid projektiportfelli projektide hindamisel, kuid väga vähene on riskianalüüs portfelli 

mitmekesisuses. 

Projektide hindamiseks sobivad mitmed erinevad finantsmeetodid. Finantsprofiili 

hindamise meetod, mis koosneb kolmest alammeetodist: nüüdispuhasväärtuse profiil, projekti 

riskiprofiil ja strateegiline indeks. Meetod võimaldab hinnata projekti läbi kolme kriteeriumi: 

finantsväärtus, risk ja strateegiline kasu (Lefley, Sarkis 2007). Frame’i (1994) poolt arendatud 

tasuvusanalüüsiga luuakse igale projektile kasumiindeks, kui prognoositud müügi, 

kasumimarginaali ja edukuse tõenäosuse korrutis jagatakse prognoositud kuludega. Erinevate 

projektide lõikes saab luua kasumiindeksi paremusjärjestuse, et prioriseerida erinevad 

projektid. 

Kendall ja Rollins (2003) arendasid välja kolme etapiga portfelli koostamise meetodi. 

Esimeses etapis järjestatakse projektid nende nüüdispuhasväärtuse, riski, sisemise/välimise 

suundumuse ja algataja järgi. Järgnevalt järjestatakse projektid iga projekti summeeritud kasu 

alusel. Viimaseks etapiks identifitseeritakse strateegilised ressurssid ning kasutatakse 

nüüdispuhasväärtusi, mille abil hinnatakse iga projekti iganädalast strateegilise ressurssi 

kasutamise tasuvust (Ibid.). 

MacMillan ja McGrath (2002) uurimustöö klassifitseeris viis erinevat tüüpi 

arendusprojekte vastavalt ettevõtte strateegiale ja turuosa hõivamisele. Klassifikatsiooni alusel 

loodi arendusprojekti portfelli juhtimise tehnika, mille abil saab projekte määratleda 
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klassifikatsiooni alusel ja planeerida arendusprojektide asetust vastavalt tehnoloogia ja turu 

ebakindlusele. Joonistub välja arusaam, missuguseid ressurse ja kui palju mingitele 

projektidele on vaja ning lähtudes strateegilisest vajadusest projektide tüüpide vahel kuhu 

peaks määrama rohkem või vähem ressursse, mis aitaksid ettevõttel täita oma strateegilisi 

eesmärke. 

Ühed lihtsamaid, kuid arvatavasti mitte õigemaid meetode projektide valikul on „Püha 

lehm“ ja „Kõhutunne“. „Püha lehm“ on meetod, kus projekti ettepanek on tehtud kõrgema või 

mõjuvõimsa juhtiva töötaja poolt. Projekt luuakse tema ettepanekul ning lõpetatakse ainult 

juhul kui projekt lõppeb või ettepaneku teinud juhtivtöötaja teatab projekti ebaõnnestumist ja 

lõpetab selle (Meredith, Mantel 1999). „Kõhutunde“ meetod korral on otsus tehtud otsustajate 

intuitsioonist (Rungi 2010). 

Eesmärkide programmeerimine on oluline meetod otsustajatele kui soovitakse 

minimeerida erinevust eesmärkide täitumise ja ootuste vahel (Arasteh et al 2014). Meetodi 

rakendamise põhimõte on optimeerida otsuseid mitme erineva eesmärgi korral. Igale 

eesmärgile antakse soovitud väärtus, mida soovitakse tulevikus saavutada, määratakse neile 

kaalud ning teostatakse optimeerimine matemaatiliste mudelite abil. 

Brook ja Pagnanelli (2013) pakkusid välja meetodi, mille abil koostada jätkusuutlik 

innovaatiline projektiportfell autotööstuses. Meetod koosneb kahest osast, kus esimeses 

määratakse erinevad kriteeriumid projektidele, mille abil projekte hinnatakse ning seejärel 

prioriseeritakse projektid nende kriteeriumite baasil. Projekte hinnatakse järgmiste 

kriteeriumite abil (Ibid.): 

• strateegiline sobivus, 

• bränd, 

• kliendisuunitlus, 

• turu potentsiaal, 

• kasumlikus, 

• CO2 emissioon / biomaterjalid, 

• tehnoloogiliste võimekuste mõjujõu suurendamine või tugevdamine, 

• liitude mõjujõu suurendamine. 

Kõikide nende kriteeriumite määratlemise järel saab osutada neile arvväärtused. 

Projektide prioriseerimisel leitakse projektide koondsummad. Paremusjärjestuse loomisel 

kasutada ka matemaatilisi mudeleid. 
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Prioriseerimisel võib kasutada SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) 

tehnikat. SMART tehnika kasutamisel eelnevalt pakutud innovatsiooni projektide portfelli 

koostamisel on järgmiseks saamuks määrata igale kriteeriumi kaalud. Kõige olulisemale 

kaalule määrata kõige suurem kaal. Iga projekt saab kaalutud keskmise väärtuse vastavalt 

kriteeriumitele ja nende osakaaludele, mille järel saab luua projektite järjestuse. Lõpetuseks 

läbi viia tundlikkuse analüüs (Olson 1996). 

Saaty (2008) töötas välja analüütilise hierarhia protsessi meetodit. Määratakse 

probleem – antud juhul missugune projekt projektiportfelli võtta. Alustades hierarhia 

loomisest ülevalt alla, luuakse järgmisele tasemele kriteeriumid, millest ülemine otsus sõltub. 

Järgmisele tasemele määrata alternatiivid iga kriteeriumi suhtes. Iga kriteeriumi võrreldakse 

alternatiiviga. Kriteeriumitel ja alternatiividel on omad osakaalud, mida võrreldakse 

üksteisega. Selle tulemusel saavad alternatiivid endale väärtused, mille abil on võimalik neid 

prioriseerida (Ibid.) ning leida sobivad projektid portfelli. 

Ghasemzadeh et al (1999) lõid mudeli, mis arvestaks organisatsiooni eesmärkide ja 

kitsendustega nagu ressursside piiratus ja projektidevahelised suhted. Nendega arvestamiseks 

loodi 0-1 täisarvu põhine lineaarse programmeerimise mudel. Kuna projektide valimine 

portfelli on põhimõtteliselt jah või ei küsimus, siis probleemi lahendamiseks sobitub 0-1 

täisarvu põhine lineaarse programmeerimise meetod. 

Projektide ebatäpsuse ja ebakindla iseloomu tõttu on nende hindamiskriteeriumid 

sageli väljendatud ebamääraselt või ebakindlalt (Mohagheghi et al 2015). Mohagheghi et al 

(2015) uurimustöös loodi mudel, mis arvestaks nende ebamäärasustega ning aitaks kaasa 

projektide valikul projektiportfelli. Projektide esialgset investeeritud kapitali ja puhtaid 

rahavoogusid vaadeldi kui intervall väärtusega hägusaid muutujaid, mis koondati 

komplektideks. Hägusate muutujatega komplektide abil on mugavamalt võimalik optimeerida 

projektide väärtusi, et need peegeldaksid päriselu probleeme tõhusamalt ning pakuksid 

sobivama tööriista ebakindluse mudelleerimiseks. Meetodis määratleti intervall väärtustega 

hägusatele muutujatele tasuvuse indeks ja riskiindeks. Optimaalsete projektide leidmiseks 

erinevate projektide vahel, loodi mainitud kahe indeksi tulemusel riski-tasuvuse indeks. Mida 

madalam riski-tasuvuse indeks, seda parem (Ibid.). Projektiportfelli koostaja saab vastavalt 

oma seatud kriteeriumitele arvestada indeksiga ning valida enda võimekuse, näiteks kapitali, 

alusel optimaalseima projektiportfelli, millel on võimalikult madal riski-tasuvuse indeks. 
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Bardhan et al (2004) pakkusid välja meetodi IT projektide hindamise ja 

investeerimisotsuste tegemiseks projektiportfelli koostamisel. Nad leidsid, et reaaloptsioonide 

arvutused hindavad üksiku projekti väärtust ning ei arvesta projektidevahelisi sõltuvusi 

üksteisega. Projektiportfelli projektide valimiseks loodi uus mudel, mis kujutas endast 

reaaloptsioonide kogumi mudelit, mis arvestaks projektide üksteisest sõltuvust projektide 

hindamise teostamisel. Loodi projektiportfelli reaaloptsioonide optimeerimise algoritm, mida 

kasutatakse koos reaaloptsioonide kogumi mudeliga, mis aitaks prioriseerida projekte ja teha 

optimaalseid finantseerimisotsuseid igal ajaperioodil. Hindamaks individuaalsete projektide 

muutlikkust pakuti välja lähenemine kasutades stsenaariumi planeerimisest saadud 

informatsiooni, mis vähendaks oletusi projektide muutlikkuse suuruse ja ulatuse kohta (Ibid.). 

Reaaloptsioonide põhist hindamist projektiportfelli projektide valikul arendasid ka 

McGrath ja MacMillan (2000), kes pakkusid välja meetodi, kus hinnatakse optsiooni 

ligilähedast väärtust erinevate väidete hindamismudeli abil. Meetodi rakendamiseks loodi 

muutujad, mida projektide prioriseerimisel hinnata. Muutujate kohta toodi välja erinevad 

küsimused, mida küsida ning vastuste abil hinnata pakutud projekti riske ja pakkuda 

lahendusi riskide minimeerimisele. Muutujad jagunesid järgnevalt (Ibid.): 

• potentsiaalsete tuluvoogude suurus ja jätkusuutlikkus, 

• kiirus või viivitus turu adapteerumiseks projektile, 

• arenduskulud, 

• turule toomise ja turule pääsemise kulud, 

• ettevõtte tugevused, 

• konkurentide reaktsioon, 

• sõltuvus standarditest, 

• ebakindluse määr. 

Medaglia et al (2007) poolt pakuti välja projektiportfelli loomise meetod, mis 

lahendaks projekti valimise probleeme osaliselt finantseeritud projektide, mitme eesmärgi, 

projektide omavaheliste seoste ja lineaarse struktuuri ressursside piiratuse korral. Algoritm 

võimaldab eesmärkide ebakindlatel elementidel olla modelleeritud juhuslike koefitsientidena 

kompleksse (mittelineaarse) avaldisena (Ibid.). 

Heidenberger ja Stummer (1999) tõid välja projektide selekteerimise meetodina 

dünaamilise programmeerimise mudelid. Mudelid kujutavad endast rekursiivseid 
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matemaatilisi tehnikaid, mida saab kasutada leidmaks optimaalne tegevuste teekond 

järjestikele ostustele. 

Projekti selekteerimise meetode võib kindlasti leida veel mitmeid. Küll aga, eelpool 

välja toodud tehnikad on põhilised, mida võib leida tänapäeva organisatsioonide poolt 

rakendatuna ning peaks andma mõistmise, missuguseid tehnikaid kasutatakse projektiportfelli 

koostamisel. Järgmises peatükis antakse ülevaade projektiportfelli haldamise tehnikatest. 

1.3.2. Projektiportfelli haldamise tehnikad 

Projektiportfelli igapäevane haldamine on igapäevane tegevus projektiportfelli juhile. 

Peatükk keskendub igapäevase juhtimise ja kontrolli meetoditele, mida organisatsioonides 

rakendatakse projektiportfellide haldamisel.  

Tegevused, mida projektiportfelli juhid igapäeva töös läbi viivad on toetatud 

standardite, meetodite ja protsessidega, mis on välja arendatud tagamaks parim portfelli 

juhtimine. Samas, ratsionaalsed ja ametlikud struktuurid ei ole mõistlikud toetamaks ajalise 

survega situatsioone, mida iseloomustab ebakindlus ja mitmetähenduslikkus (Jerbrant, 

Gustavsson 2013). Reaalsuses portfellijuhid arendavad endale oma süsteeme, mis sobiksid 

nende rolli, vastutuse ja praktikatega, sobitumaks organisatsiooni ja projektidega (Ibid.). 

Dooley et al (2005) leidsid, et juhtimaks mitmeid projekte üheaegselt ja saavutamaks 

maksimaalset väljundit seisavad organisatsioonid põhiliset vastamisi kolme väljakutsega: 

projektide eesmärkide ja organisatsiooni strateegia joonduse juhtimine, kontroll ja 

kommunikatsioon ning õppimise ja teadmiste juhtimine. Kõik projektid sisaldavad endas 

kindlaid eesmärke, mida nad peavad saavutama. Eesmärkite täitmist peab jälgima projektide 

teostamise ajal, sest võib esineda mõjutajaid, mis muudavad projekti kulgu eesmärgi poole 

oluliselt ning tuleb tagada eesmärkide vastavus organisatsiooni strateegiaga. Üheks meetodiks 

on strateegilise maatriksi kasutamine, läbi mille on võimalik ettevõtte juhtkonnale tagada 

ülevaade projekti eesmärkide kohta strateegia suhtes ning vajadusel teha ettepanekuid või 

prioriseerida strateegilised tähtsused vastavalt tekkivatele nõuetele projekti kestuse ajal 

(Ibid.). Kommunikatsioon on iga organisatsiooni töös olulisel kohal. Ilma suhtluseta ei ole 

võimalik koordineerida inimesi ühist eesmärki täitma. Kommunikatsioon võib toimuda läbi 

erinevate vahendite – vestlus, koosolekud, e-kirjad, telekõned jne. Kommunikatsiooni-

süsteemi loomine on oluline, seda eriti erineva tasandi üksustele – sealjuures on tähtis 

tasakaalustada võimude vahelist autoriteeti funktsionaalsete juhtide ja projektijuhtide vahel, 
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levitamaks tervikliku sõnumilt ühelt organisatsiooni tasemelt teisele. Teadmised ja 

kogemused, mida kogutakse projektide teostamisel on samuti vajalik säilitada. Vajalik on 

luua süsteem, mis säilitaks tekkinud kogemusi ja teadmisi projektide juhtimisel 

taaskasutatavas vormis. Projektide lõpparuannete juures on võimalik tähtsamaid punkte 

rõhutada, need ühtsesse vormi panna ning kasutada järgmiste projektide teostamisel. 

Oluline on aktiivne juhtkonna roll projektiportfelli juhtimisel. Tagamaks 

projektipõhise organisatsiooni soorituse, peab juhtkond koordineerima, sünkroniseerima ja 

kommunikeerima teostatud individuaalsete ja juhtimistegevuste tulemusel loodud oskusi ja 

teadmisi tervele organisatsioonile (Jerbrant 2013). Loodud kommunikatsioonisüsteem aitab 

kaasa organisatsiooni arengule ja teadmiste kasvule, mis arendab organisatsiooni projektide 

teostamise võimekust. 

Iga äritegevus valdab endas riski. Tagamaks efektiivne projektiportfelli juhtimine peab 

hindama olemasolevaid riske portfellis, neid metoodiliselt analüüsides. Portfelliriski analüüs 

aitab luua juhtkonnale parema ülevaate portfelli kohta, prioriseerida projekte paremini, 

efektiivsemalt ja sobivamalt kasutada olemasolevaid ressursse, parandada planeerimist ja 

koordineerimist, paremini mõista sõltuvusi ning parandada riski ja võimaluste juhtimist 

organisatsioonis (Olsson 2008). 

Patanakul’i (2015) uurimustöö juhtimiuuringutest leiti, et mitme projekti samaaegset 

juhtimist koordineeritakse osakonniti. Projektide juhtimisele aitab kaasa IT ja 

kvaliteediosakond ning juhtimisprotsessid on paika pandud portfellijuhtimise osakonna poolt 

(Ibid.). IT süsteemide rakendamine projektiportfellide haldamisel on tavapärane – kasutatakse 

lihtsamaid kontoritarkvara nagu MS Excel või spetsiifilisemaid pilvepõhiseid 

projektijuhtimise tarkvara (Koh, Crawford 2012).  

Tarkvara on vajalik, sest aitab jälgida projektiportfelli projektide edenemist reaalajas, 

seotud isikute tegevusi ja täitmist ning ressursside kasutust. Ühise platvormi abil saavad kõik 

projektijuhid ja ressursside juhid arusaama, mis organisatsioonis toimub ning planeerida 

tulevikus paremat süsteemi (Kendall 2006). 

Uurimustöö autor teadvustab endale, et projektiportfelli haldamise tehnikaid ei pruugi 

olla palju. Põhjus võib seisneda portfellide juhtimisel samade tehnikate abil, mida 

rakendatakse organisatsiooni üleüldise juhtimise juures. Samas on eelnevast teoreetilisest 

käsitlusest märgata, et projektiportfelli juhtimine ei ole samaväärne organisatsiooni 

igapäevase juhtimisega vaid pigem vajab teistsugust lähenemist. 
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1.3.3. Projektiportfelli selekteerimise ja haldamise kombineeritud tehnikad 

Cooper et al (2002) tõid välja kaks erinevat tehnikat, mida kasutatakse nii 

projektiportfelli selekteerimise kui ka haldamisena. Üks neist on „väravad domineerivad“ 

meetod, mis põhineb etapi-värava (inglise keeles stage-gate) protsessi meetodil. 

Portfellijuhtimise tehnikana jaguneb meetod kaheks: projekt ette võtta või projekt ära jätta 

ning projektide prioriseerimine, kus määratakse kas projekti tegevust teostada praegu ja 

määrata sellele vajalikud ressursid või panna ootele kuni ressursid vabanevad (Ibid.). Teine 

tehnika on portfellide ülevaate tehnika, kus lähenetakse mitte iga üksiku projekti hindamisele 

vaid hinnatakse portfelli tervikuna (Ibid.). Põhimõte on kontrollida etapi-värava protsessi 

alusel, kas etapid töötavad portfelli suhtes hästi või mitte. Tagada tuleb sealjuures regulaarne 

kohtumine, mille tulemusel meetodite abil hinnata projektiportfelli..  

Eelmistes peatükkides välja toodud tehnikaid, mis kajastavad eraldi selekteerimist ja 

haldamist võivad projektiportfelli juhid kasutada ka kombineeritult mõlemas faasis. Vajalike 

selekteerimistehnikaid võib kasutada haldamise ajal, et hinnata portfelli muutust aja jooksul 

ning vastu võtta vajalikud otsuseid tagamaks projektiportfelli tõhusus ja tulemuslikkus.   
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2. UURINGU METOODIKA 

2.1.  Uuringu meetodi kirjeldus 

Uurimustöö küsimusele vastuse saamiseks uuritakse projektiportfelli juhtide 

projektide selekteerimise ja portfelli haldamise tehnikaid. Uurimustöö abil soovitakse luua 

uusi teadmisi olemasolevatest tehnikatest, mille tarbeks viiakse läbi kvalitatiivne mitmene 

juhtumiuuring. Kvalitatiivsed uuringud aitavad oluliselt kaasa majandusteadmiste loomise 

protsessile, sest toovad uuringutesse majanduses tegutsevate inimeste nägemused (Starr 

2014). Sotsiaalteaduste fundamentaalne eesmärk on mõista, ennustada ja kontrollida 

sotsiaalset fenomeni (Park, Park 2016).  

Kvalitatiivne uuring sobib antud uurimusküsimuse lahendamiseks, sest tegeleb 

fenomeni selgitamisega, millel on ebaselged piirid fenomeni ja konteksti vahel ning valim on 

väike (4-10 juhtumist) (Rungi 2011). Lisaks on kvalitatiivse juhtumiuuringu abil võimalik 

olemasolevat teooriat laiendada või luua uus teooria (Eisenhardt 1989). Kvalitatiivse uuringu 

puhul on tegemist induktiivse lähenemisega, millega soovitakse luua uusi teadmisi baseerudes 

üksikutele juhtumitele, kus luuakse mitu erinevat subjektiivset vaatenurka ja luuakse uusi 

teadmisi lähtudes nendest juhtumitest (Greener 2008). 

Küsimused juhtumiuuringutes tegelevad põhiliselt „kuidas“ ja „miks“ küsimustele 

vastuste leidmisega, esindab uuritavate inimeste vaateid ja perspektiivi ning võimaldab 

teostada sügavaid uuringuid laial teemal (Yin 2011). 

Käesoleva töö eesmärgiks on luua spetsiifilisem teadmine projektiportfelli juhtimise 

tehnikatest ja protsessidest. Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi poolstruktureeritud 

intervjuud Eesti tööstusettevõtete projektiportfelli juhtidega. Poolstruktureeritud intervjuud 

sobivad kvalitatiivsetesse uuringutesse, millel on väike valim (Starr 2014). 

Poolstruktureeritud intervjuude abil küsitletakse intervjueeritavat standardiseeritud 

küsimustikuga, kuid lastes intervjuul muutuda pigem vabamaks vestluseks. Vestlus aitab 

intervjueerijal sügavamalt uuritaval teemal intervjueeritavat küsitleda ning mõista 
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läbimõeldumalt saadud vastuseid (Harrell, Bradley 2009). Poolstruktureeritud intervjuu 

küsimused on välja toodud lisas 2. 

2.2.  Andmete kogumine ja valimi kirjeldus 

Teada saamaks kasutatavaid projektiportfelli tehnikaid Eesti tootmisettevõtete seas 

viiakse intervjuud läbi projektiportfelli juhtidega. Intervjuud on suunatud oma ala 

ekspertidele, kelle käest saab suurema tõenäosusega kõige rohkem infot antud 

uurimusküsimusele vastamiseks. Tegu on eesmärgistatud valimi tehnikaga, kus tehakse 

kaalutletud valik küsitletava valikul, sest küsitletava käest on kõige tõenäolisemalt võimalik 

saada kvaliteetset informatsiooni uurimusküsimusele vastamiseks (Tongco 2007). 

Sobiliku valimi koostamisel oli oluline leida ettevõtted, kelle seas võib leida vastavaid 

projektiportfelli juhte või sama tööpõhimõtteid täitvad eksperdid. Tuleb märkida, et 2017 

aasta kevade seisuga pole Sihtasutus Kutsekoda poolt väljastatud Eestis mitte ühtegi 

projektiportfelli juhi kutset (SA Kutsekoda 2017). Sellest lähtuvalt on lähenetud õigete 

ekspertide leidmisel põhimõttest, et suuremad tööstusettevõtted vajavad ka läbimõeldud 

süsteeme, mis aitaksid tagada nende organisatsioonide efektiivsuse projektide juhtimisel ja 

haldamisel. Mis võib tingida projektiportfelli juhi ülesandeid täitva ametikoha kas juhtkonna 

või spetsialisti tasemel olemasolu. Fakt, et kutset pole väljastatud ei tähenda projektiportfelli 

juhtide puudumist Eesti tööstusettevõtete seas. 

Leidmaks ettevõtteid, kellega uuringus osalemiseks ühendust võtta kasutati järgnevaid 

kanaleid: 

• töö autori kontaktvõrgustik Eesti tööstusettevõtete seas, 

• majandusalase perioodika „Äripäev“ 2016 aasta erinevad paremusjärjestused, 

• uudisartiklid Eesti suurimate tööstusettevõtete kohta. 

Sobivate ettevõtete seast tuvastati vastutavad isikud, kes võiksid olla intervjueeritavad 

spetsialistid. Selleks otsiti informatsiooni antud ettevõtte koduleheküljelt või kontakteeruti 

ettevõttega läbi avalike kontaktide. Kontakteeruti 22 ettevõttega. Seitse ettevõtet keeldusid 

uuringus osalemast, nendest neli projektiportfelli juhi puudumise ja kolm ajapuuduse tõttu. 

Üheksa ettevõtet uuringus osalemise palvele ei vastanud. Intervjuust olid nõus osa võtma 

esialgselt kuue ettevõtte esindajad, kuid üks intervjuu jäi ära ajalise puuduse tõttu. Uuringus 
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osalenud ettevõtetest neli soovisid täieliku anonüümsust nii organisatsiooni kui ka isikulisel 

tasandil. Anonüümsust soovinud ettevõtete puhul on töö autor igale ettevõttele määranud 

kirjeldava nime vastavalt nende tegevusvaldkonnale. Uuringus olid nõus osalema järgmised 

tootmisettevõtted: 

• elektrigeneraatorite ettevõte, 

• masinaehituse ettevõte, 

• Graanul Invest AS, 

• ehitusmaterjalide ettevõte, 

• elektriseadmete ettevõte. 

Intervjuu küsimused koostas autor toetudes enda kogemustele ja käsitletud teooriatele. 

Küsimustik on üles ehitatud neljaks teemaks: esimeses luuakse ettevõtte projektiportfelli ja 

selle juhi profiil, teises uuritakse projektiportfelli projektide selekteerimise tehnikate kohta, 

kolmandas uuritakse projektiportfelli igapäevase haldamise tehnikaid ning lõpetuseks 

soovitakse teada saada projektiportfelli juhi nägemusest projektiportfelli juhtimise tulevikust. 

Küsimustik koosnes 21 küsimusest. 

Intervjuud toimusid vahemikus 21. aprill - 10. mai  2017. Nende pikkused varieerusid 

43-st minutist 1 tunni ja 20-ne minutini. Salvestamine toimus ettevõtete kontoris, intervjuueri-

tavate poolt anti nõusolek intervjuu salvestamiseks. Kõigist intervjuudest valmisid 

transkriptsioonid, mis teostati 24-36 tundi pärast intervjuude toimumist käsitsi. 

2.3.  Intervjuude analüüsimise põhimõtted 

Kvalitatiivse uuringu analüüs läbib viis erinevat tsüklit: info komplekteerimine, 

osadeks võtmine, uuesti kokku panemine (ja rivistamine), tõlgendamine ja järeldamine (Yin 

2011). Põhimõte on kokku koguda kõik saadud informatsioon, jagada need omavahel 

osadeks, struktureerida saadud osad erinevatesse gruppidesse, neid gruppe analüüside ja 

otsida seoseid ning luua nendest järeldused (Ibid.). Protsess pole lineaarne ning võib tekkida 

vajadus uue info leidmisel liikuda eelmisse astmesse tagasi, et andmeid ümber struktureerida 

(Ibid.). 

Intervjuude tulemuste analüüsiks kasutatakse within-case analüüsi ja sisuanalüüsi. 

Within-case analüüsi tulemusel koostatakse iga üksiku juhtumiuuringu ülevaade, mis 
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kirjeldaks igat juhtumist võimalikult täpselt. Meetodi mõte on teha ennast iga juhtumiga 

lähedaselt tuttavaks (Eisenhardt 1989). Sisuanalüüs teostatakse juhtumi kui teemade põhiselt. 

Teemapõhine sisuanalüüs lähtus küsimustiku ülesehitusest – sisu analüüsiti küsimuste 

teemade kaupa ning neid analüüsiti sõnapilvede abil kõikide ettevõtetega ühiselt. Sisuanalüüsi 

abil soovitakse leida blokkidest võtmesõnad, neid loendada või teha üldistusi saadud info 

põhjal. 

Cross-case meetodiga uuritakse juhtumeid üksteisega küsimuste teemade kaupa, mille 

abil saab üksikute juhtumitest saadud infot võrrelda teiste juhtumite infoga loomaks uusi 

teadmisi erinevate seoste või seaduspärasuste lõikes. Saadud tulemusi võrreldakse teoreetiliste 

seisukohtade ja varasemate uuringute tulemustega. 

Järgmine peatükk kajastab antud analüüsimeetodite tulemusi. 
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3. UURINGU TULEMUSED JA DISKUSSIOON 

Teostatud intervjuude analüüsiks koostas töö autor iga juhtumi kohta within-case ja 

cross-case analüüsi. Within-case analüüside abil käsitleti igat juhtumit eraldi ning teostati ka 

sisuanalüüs sõnapilvede abil. Cross-case analüüsi tarbeks loodi tabel, mis kõrvutaks 

juhtumites esile tulnud informatsiooni ning aitaks leida erinevusi ja sarnasusi erinevate 

ettevõtete esindajate projektiportfelli juhtimises. Cross-case tabelile lisaks teostati sisuanalüüs 

sõnapilvede abil vastavalt teemadele kõikide juhtumite lõikes. Peatükk on jagatud vastavalt 

eeltoodud ülesehitusele. 

Organisatsioonid ja intervjueeritavad, kes soovisid anonüümsust on välja toodud neid 

kirjeldava nimega, mis seostub nende tegevusalaga. 

3.1.  Within-case analüüsi tulemused 

Within-case analüüsi tulemused tuuakse välja iga ettevõtte kohta eraldi, andmaks 

võimalikult täpse lühiülevaate organisatsiooni ja selle projektiportfelli juhtimise kohta. Lisaks 

viidi läbi sisuanalüüs sõnapilvede abil iga juhtumi kohta eraldi. Within-case analüüside 

järjestus on loodud vastavalt intervjuude toimumise järjestusele. Transkriptsioonid, mille 

põhjal koostati erinevad analüüsid, on leitavad lisas 3. 

3.1.1. Elektrigeneraatorite ettevõte 

Ettevõtte toodab erinevaid elektritööstuse lahendusi, peamiselt elektrigeneraatoreid. 

Tegemist on Eesti mõistes suurettevõttega ja loodud välismaa kapitalil. Seetõttu 

segmenteeritakse projektiportfell neljaks vastavalt aplikatsioonialadele: maa-, tuule- ja mere- 

ning järelmüügigeneraatorid. Esimese kolme aplikatsiooniala projektide maht portfellis on 

umbes 20 projekti, lisaks järelmüügigeneraatorid, mis koosneb paljudest väikestest 

projektidest. Ajalise segmentatsiooni alusel klassifitseeritakse lühikesteks projektideks kuni 
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viie kuu kestusega projektid, keskmisteks kuue kuni üheksa kuu kestusega projektid ja 

pikemad kümme kuud kuni kolm aastat. Kuni kolme aastaste projektide puhul tuleb arvestada, 

et need sisaldavad viiteaegu, mis on tingitud tellimuste omapärast. Eelarvelise mahu osas on 

suurima eelarvega tuulegeneraatorite projektid, millele järgnevad mere- ja maageneraatorite 

projektid. 

Ettevõtte projektiportfelli osakonna juhataja sõnul on nende organisatsiooni 

projektiportfelli juhtimise küpsusaste neljandal tasandil, kuid viienda ja kõige kõrgema 

tasandi lävel. Andes valimiseks P3M3 küpsusastme mudeli jääb intervjueeritav endale 

kindlaks kinnitades neljandat küpsusastet. Projektiportfelli juhtimist defineerib intervjueeritav 

kui projektide kogumi elluviimist ja sellega kaasnevat tulemusjuhtimist. PMI (2006) poolt 

välja toodud definitsiooni kohaselt ei ole intervjueeritava definitsioon kooskõlas, sest puudub 

identifitseerimise, prioriseerimise ja autoriseerimise määratlemine. Erinev määratlus võib 

tuleneda organisatsiooni funktsioonist – globaalse ettevõtte üksusena, mis keskendub 

igapäevaste tellimuste vastuvõtmisele ja täitmisele viib fookuse pigem tulemuse tagamisele. 

Samaaegselt on mõista, et organisatsioon tegutseb väärtuse maksimeerimise, projektide 

tasakaalu hoidmise ja strateegia joondusele, mis vastab Cooper ja Edgett (1997) poolt 

määratletud projektiportfelli juhtimise eesmärkidele. 

Organisatsioon on globaalne ja intervjuu viidi läbi Eesti üksuse projektijuhtimise 

osakonna juhatajaga. Enamus kasutatavatest tehnikatest pärinevad emaettevõttest, mida 

kohalik üksus järgib. Projektide valimine on pigem määratletud klientide tellimustest, mille 

tulemusel üldjuhul projekte tagasi ei lükata. See tingib olukorra, kus äriprojektide portfelli 

valikul selekteerimise protsess on pinnapealne. On erandjuhtumeid, kus suuremat mõju 

avaldavate või uute klientide korral viiakse läbi täpsem projektide selekteerimine, et teha 

ennast tuttavaks võimalike mõjude või kliendist ja projektist tulenevate riskidega. Projektide 

selekteerimisel teostatakse riskihindamist 3x3 maatriksite abil, krediidihindamist, 

käibekapitali näitajate hindamist, kasutatakse FMEA mudeleid. Riskide hindamist on olulise 

aspektina kajastanud ka Levine (2005), kelle sõnul tuleb liiga suure riskiga projektid 

portfellist eemaldada. Lisaks on märgata finantsmeetodite kasutamist, mida on kajastanud 

Cooper et al (2001). Igapäevase juhtimise tarbeks on kasutusel ERP süsteemid, paika pandud 

koosolekute süsteem, järgitakse milestone’ide põhist juhtimist ning kasutatakse 

projektiraporteid ja projektiplaane. ERP süsteemid on osa IT süsteemidest, mis on tundu ka 

kui tavapärase projektiportfelli haldamise tehnikana (Koh, Crawford 2012). Tehnikate 
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kasutamisesse suhtutakse positiivselt – tehnikad tagavad struktuurse töö, kõik valdkonnad on 

kaetud, aitab riske hallata ja tagada tulemuse. Samas nähakse probleemsena tehnikate 

kompleksust, ebasobivust kõikide situatsioonide ja valdkondadega, ressursi- ja 

investeeringukulu, keerukust ning väljaõppe mahukust. 

Intervjueeritav näeb, et projektiportfelli juhtimine on muutumas rohkem 

internetipõhiseks, kohanemisvõime peab kiirenema, ristkasutus efektiivsemaks muutuma, 

riskihindamine muutub automaatseks ning üleüldiselt kogu süsteem kiiremaks. 

Sõnapilve (lisa 4) järgi oli ootuspäraselt läbivaks teemaks „projekt“. Lisaks oli 

suunitlus intervjuus sõnadele „risk“, „klient“, mis viitab ettevõtte põhilisele projektide 

selekteerimisele riskihindamise abil, mida viiakse läbi kliendi ja tema tellitud projekti kohta. 

Kekmiselt esinesid sõnad „gate“, „globaalne“ ja „portfell“. Täpsema sõnade 

esinemissageduse võib leida lisast 5. Organisatsioonil on olemas täpsem teadmine projekti-

portfelli juhtimise tehnikate kohta, kuid olles rahvusvahelise organisatsiooni üksus on 

tehnikate rakendamine keskendunud täiustamaks igapäevast projektiportfelli haldamist, mitte 

täiustamaks projektide selekteerimise tehnikaid. 

3.1.2. Masinaehituse ettevõte 

Ettevõte tegeleb masinaehitusega ning klassifitseerub Eestis kui keskmise suurusega 

ettevõtete sekka. Organisatsioon on loodud Eestis. Projektiportfell on segmenteeritud 

vastavalt kolmele tootegrupile ning projektiportfelli maht on intervjuu hetkel 60 projekti. 

Ajalist segmentatsiooni ei toimu, sest leitakse, et projektid on igikestvad. Arendusprojektid 

samastatakse toodetega, mille tõttu on nende arendamine igikestev ja ei lõppe kunagi. 

Eelarveline maht oli 2016. aastal 1 miljon eurot ning nähakse, et 2017 aasta lõpuks saab see 

olema 2 miljonit eurot. 

Äriarendusjuht hindab organisatsiooni projektiportfelli juhtimist nelja palliga 

viiepallisüsteemis. Nähakse, et teoorias ollakse nõrk, kuid arusaam kuhu jõuda tahetakse on 

olemas, vaja on veel parandada protsessi ning tooteportfell viia täiuslikkuseni. Intervjueeritav 

kinnitab oma valikut ka P3M3 küpsusastme mudeli järgi hinnangut andes. Projektiportfelli 

juhtimist defineerib intervjueeritav kui enda ja turunõudluse alusel loodud tooteportfelli ja 

selle koostamist. Käsitlus ei vasta PMI (2006) poolt esitatud definitsioonile. Võib öelda, et 

intervjueeritav samastab oluliselt tooteportfelli projektiportfelli juhtimisega, mis on 

teoreetilises lähenemises vale. Samas, järgitakse põhimõtteid, et tagada projektiportfelli 



 

29 

 

joondus strateegia, väärtuse maksimeerimise ja projektide omavahelise tasakaaluga (Cooper, 

Edgett 1997). 

Tehnikad, mida kasutatakse projektide selekteerimisel lähtuvad enamuselt 

intuitsioonile. Intuitsioonipõhine projektide valimine on varasemalt kajastatud ka 

teoreetilistest lähenemistes, mis viitab „kõhutunde“ kasutamisele (Rungi 2010). Mõtestatud ja 

dokumenteeritud tehnikaid ei esine, lähtutakse klientide vajadustest, turupotentsiaalist ja 

projektide atraktiivsusest. Lisaks jälgitakse konkurentsi, projektide sobivust organisatsiooniga 

ja ühtsust projektide lõikes. Üldine põhimõte projektide valikul on „Tee või sure“, mis 

tähendab, et konkurentsis püsimiseks võetakse vastu kõik klientide või partnerite poolt 

esitatud projektide ettepanekud. Kogu projektiportfelli haldus käib läbi aktiivse suhtluse, mis 

on üles ehitatud intervjueeritava, kahe inseneri ja tootmisjuhtide vahel. Haldamisel 

kasutatakse ka ERP süsteeme, mille rakendamine toimub hetkel kui arendusprojekt jõuab 

tootmisse. Üleüldine protsess on kaardistatud, mistõttu teavad kõik arendusprojekti osapooled 

mis sammud tuleb läbida, et projekt teostada. Kõikide projektide vastuvõtmisel on loodud 

olukord, kus äriarenduse juht on ajapuuduses, kuid olemasolev süsteem toob tulemuse ning ei 

nähta vajadust muutusteks. Positiivsena nähakse, et suudetakse teha alati tooteid, mis 

vastavad klientide ootustele, valitseb kooskõla pakkumise ja nõudluse vahel ning on väike 

ajakulu. Negatiivsena toodi välja vähene ja kitsas info klientidelt ja ülevaate puudumine. 

Info jagamine ja kontroll käib igapäevaselt aktiivse suhtluse põhimõttel. Äriarenduse 

juhi ja inseneride lähedus töökeskkonnas ja suhtluses tagavad projektide teostuse. Tulevikuna 

näeb enda valdkonnas, et projektiportfelli juhtimine lähtub üha rohkem turunõudluse 

rahuldamisest. 

Sisuanalüüsi sõnapilve (lisa 6) alusel oli põhilisteks terminiteks intervjuus „olema“ ja 

„toode“. Terminite kasutus viitab intervjuus projektiportfelli juhi mõistmist projektiportfellist, 

kus see on väärtustatud tooteportfelliga ning kuidas neid tooteid arendada. Rohkem esines ka 

terminid „tegema“, „sisuliselt“ ja „saama“, mis olid seotud toodete tegemise ja arendamisega. 

Sõnade esinemissagedus on täpsemalt välja toodud lisas 7. 

Arvestades saadud informatsiooniga ei nõustu töö autor intervjueeritavaga ning hindab 

organisatsiooni projektiportfelli juhtimise küpsusastet P3M3 mudeli alusel tasemega üks. 

Protsessid on väheselt kaardistatud, projektide valimisel lähtutakse intuitsioonist, 

dokumenteerimist ei toimu, otsene kontrollimehhanism puudub. Hoolimata süsteemsuse 

puudumisest tunnistatakse projektiportfelli juhtimise olemasolu ja avaldatakse soovi oma 
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süsteeme arendada. Suureks takistuseks on äriarenduse juhi koormatus, mis jätab vähe aega 

arenduste teostamiseks, teooriatega tutvumiseks ja tehnikate kasutamiseks. Hoolimata 

dokumenteeritud kontrollimehhanismide ja süsteemsuse puudumise olemasolul on tagatud 

organisatsiooni edukus – käive ettevõttel kasvab iga aasta, mis võib olla tingitud äriarenduse 

juhi, inseneride ja tootmisjuhtide efektiivsest koostööst suhtlustasandil. Seetõttu pole 

tegevusse sekkunud ka organisatsiooni tegevjuht. Tagamaks organisatsiooni kasumlikum 

tegevus oleks oluline luua vajalikud süsteemid, mis parendaks projektiportfelli juhtimist 

teostamist, kuid ei lõhuks ja takistaks olemasoleva süsteemi jätkumist. 

3.1.3. Graanul Invest AS 

Ettevõte tegeleb energeetika valdkonnas biokütuse tootmise ja müügiga. Suuruse järgi 

klassifitseerub organisatsioon suurettevõttena ning tegemist on Eesti kapitalil loodud 

organisatsiooniga. Sellest tulenevalt on projektiportfell projektide arvu näitel väike, sisaldades 

kõigest kolme projekti, kuid eelarveliselt suur – praegusel hetkel on kolme projekti 

eelarveline maht 85 miljonit eurot. Projektid tegelevad koostootmisjaama, katlamaja või 

pelletitehase ehituse-arendamisega. Hetkel portfellis olevatest projektist on üks aktiivses 

ehituses ja kaks ettevalmistusfaasis. Ajalist segmentatsiooni ei esine, kuid reeglina on ühe 

projekti kestuseks kolm kuni neli aastat ja ühe projekti eelarveline maht keskmiselt 20-45 

miljonit eurot. 

Projektiportfelli juhtimise süsteemi organisatsioonis arendab intervjueeritav isiklikult, 

kelle vastutada on ettevõtte arendustegevused CTO rollis. Üldised arusaamad projektiportfelli 

juhtimisest on olemas ning soov täpsemat süsteemi üles ehitada on tingitud tuleviku 

perspektiivist, kus rohkem kui kolme projekti juhtimine võib osutuda liiga keeruliseks. Palju 

rõhutakse projekti- ja projektiportfelli juhtimise kompetentsi tagamiseks loodud töötajate 

arendussüsteemile, mille tulemusena kasvatatakse projektijuhte süsteemselt läbi teoreetiliste 

koolituste ja projektide juhtimise praktika. Sarnast lähenemist on kajastanud varasemalt 

Dooley et al (2005), kes on leidnud, et süstematiseeritud projektijuhtimise õppimise ja 

teadmiste talletamise abil on võimalik arendada ettevõtte projektijuhtimise oskusi. 

CTO sõnul on ettevõtte projektiportfelli juhtimine küpsusastmelt teisel-kolmandal 

tasemel. On teadmised, mida see endast kujutab ja arendatakse süsteemset projektijuhtimise 

ülesehitust, kuid samas on organisatsioonis vastasseis süstemaatilisele projektijuhtimisele, mis 
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on tingitud vanadest harjumustest ja soovist säilitada status quo. P3M3 mudeli alusel hindab 

CTO endi küpsusastmet kolmanda tasemega. 

Tehnikatest on projektide selekteerimisel lähtutud varasematest kogemustest. 

Projektide vastuvõtmine otsustatakse omanike ja juhtkonna koostöös. Projekte hinnatakse 

põhiliselt finantsnäitajate alusel, eelistatult IRR ja EBITDA kordaja abil, millele järgnevad 

tasuvusaeg ja NPV. Finantsnäitajad on ka kõige populaarsemad projektide selekteerimise 

tehnikaid, mida tänapäeval kasutatakse (Cooper et al 2001). Samuti lähtutakse projektide 

juures nende strateegilisest rollist, kuid samas eelistatakse finantsnäitajaid. Kehtib põhimõte, 

et heade finantsnäitajatega projektid võetakse kindlasti vastu vajaliku kapitali olemasolul, 

kuid kehvade finantsnäitajatega projektide puhul peab olema lisaks väga tugev strateegiline 

tähtsus. Nähakse, et kasutusel olevad tehnikad on lihtsad ja võimaldavad kiirelt otsuseid teha, 

kuid samas on võib-olla liiga konservatiivsed. 

Projektiportfelli haldamisega tegeleb CTO ja projektiportfelli juht. Hetkel on 

projektiportfelli juht vaikimisi määratud ning mitmes aspektis osaleb projektiportfelli juhi 

töös ka CTO ise kui selleks on vajadust. Projektiportfelli haldamisel kasutatakse süsteemset 

lähenemist. Paigas on struktuurne õpimehhanism, mida toetab aktiivne suhtlus. 

Projektiportfelli haldamist jälgib projektikontroller ning eelarveid aitab korras hoida 

raamatupidamiskoodide süsteem. Põhiliselt toetutakse õpimehhanismidele portfelli 

haldamisel, sest see tagab kompetentsi, mille abil kõik projektid korrektselt teostatud saaks. 

Tehnika tagab kontrollitavuse, kuid miinusena nähakse administratiivse poole täiendavat 

palgakulu. 

Intervjueeritava hinnangul on projektiportfelli juhtimine kasvav valdkond, sest 

ettevõtted arenevad ning otsivaid järgmiseid kasvuvõimalusi, mis neid edasi viiks. Eesti 

projektijuhtimist nähakse olevat kehvas seisus. 

Projektiportfelli juhtimist defineerib CTO kui projektijuhtide juhtimist projektiportfelli 

juhi poolt. Antud käsitlus ei vasta PMI (2006) poolt toodud definitsioonile, kus puudub 

projektide selekteerimisega seotud tegevused. Samas organisatsioon tegeleb õigete 

eesmärkide projektiportfelli juhtimisel maksimeerides väärtust, hoida tasakaalu projektide 

vahel ning tagada joondus strateegiaga (Cooper, Edgett 1997). 

Sisuanalüüsi sõnapilve (lisa 8) alusel esines oodatult kõige rohkem terminit „projekt“. 

Lisaks oli palju mainitud termineid „pidama“, „tegema“ ja „projektijuht“. Terminid 

kajastavad intervjuu sisu ja ettevõtte küpsusastet – tegutsetakse palju hetkel selle nimel, et 
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projektiportfelli juhtimise süsteemi rakendada ning keskendutakse portfelli juhtimisele läbi 

projektijuhtide. Täpsemad sõnade esinemissagedused leiab lisast 9. Organisatsioon on hea 

näide sellest, kuidas projektiportfell on ettevõttes arenemas. Üles on ehitatud süsteem, mille 

abil on teostatud ettekirjutused projektide teostamiseks, tagatud on juhtimise struktuur ning 

tegeletakse pidevalt meeskonnaliikmete väljaõppega. Teiselt poolt ollakse uue süsteemi vastu, 

olles kinni vanades harjumustes, mis takistab kiiremat arengut ning vajadus on rohkemate 

projektide järele, et planeeritud süsteemi täiemahuliselt rakendada. Tegeletakse aktiivselt 

projektiportfelli juhtimise kõrgemale küpsusastme jõudmisele, kuid soovituslikult oleks 

eelnevalt parendada ja üle hinnata süsteeme projektide valimisel portfelli. 

3.1.4. Ehitusmaterjalide ettevõte 

Ettevõte tegeleb ehitusmaterjalide tootmisega, on suurettevõte ja loodud Eestis. 

Projektiportfelli maht on 50 projekti, mida segmenteeritakse tootegruppide alusel. Täiendavalt 

segmenteeritakse projekte nende prioriteetsuse järgi, mis põhineb projektide tasuvusel. 

Portfelli projektid on kõik ühest valdkonnast – tootearendus. Projektide juhtimine on 

organisatsioonis struktureeritud, läbides erinevaid faase ja erinevaid osakondi. Eelarveline 

maht on ebaselge, kuid suurimad kuluartiklid on investeeringud tootearendusse, 

sertifitseerimised ja testimised. 

Projektiportfelli juhi sõnul ei olda hetkel rahul projektijuhtimise tasemega, kuid 

tegeletakse aktiivselt selle parandamisega. Eelnevalt pole organisatsioonis eksisteerinud 

üleettevõttelist projektijuhtimise süsteemi, mistõttu nähti vajadust luua arusaam, kuidas 

projekte läbi ettevõtte juhtida. Olukord tingis projektijuhtimise ebaefektiivsuse, mis vajas 

parandamist. Projektiportfelli haldamisega tegelev osakond on veel alla aasta vana, mistõttu 

on praegusel hetkel põhiline ülesanne üles ehitada töötav struktureeritud projektijuhtimise 

süsteem. Aktiivselt otsitakse sobivat tarkvara, mille abil saaks antud tegevust paremini 

hallata. Küpsusastme kirjeldamisel leidis projektiportfelli juht, et nad on faasis, kus tegelevad 

projektiportfelli juhtimise tutvustamise ja loomisega, läbivalt terve organisatsiooni. P3M3 

küpsusastme mudeli alusel hinnatakse ennast olevat neljandal küpsusastmel ehk juhitud. 

Projektiportfelli juhtimist defineeritakse kui projektide kogumi juhtimist, tagades 

prioriteetsus, ajagraafikus püsimine ja ressursside olemasolu kõikidele projektidele. Hetkel 

koostatakse projekti ajagraafik ja ressursside kasutamise plaan ainult suurematele 

projektidele. 
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Organisatsioonis kasutatavad projektide valimise tehnikad on põhiliselt kvantitatiivsed 

ning leidub ka intuitsioonist lähtuvat lähenemist, mida on defineeritud ka kui „kõhutunne“ 

(Rungi 2010). Kvantitatiivsete tehnikade puhul lähtutakse projektide kasumlikkusest, kuid 

teisejärgulisena hinnatakse mõndade projektide puhul strateegilist mõju. Valimisel teostatakse 

turuseiret ja lähtutakse klientide vajadustest. Projektide algatamiseks on loodud 

algatustaotlused, mille täidavad ettevõtte töötajad, kellel on infot või soovi teha ettepanek uue 

tootearenduse projekti alustamiseks. Projektide vastuvõtmisel hinnatakse sobivust 

tooteportfelliga, ressursside olemasolu ning vajadusel teostatakse laborikatseid. Eelistatud on 

kvantitatiivsed meetodid, kuid meetodite arv piirneb kasumlikkuse hindamisega. Sealjuures 

tõdetakse, et põhjus võib seisneda teadmatuses teiste meetodite olemasolust. 

Portfelli juhtimist teostab organisatsiooni üleselt tootejuhtimise osakonna juhataja kui 

ka valdkonnajuhid, kes vastutavad oma osakonna projektide eest. Haldamise tehnikatena 

kasutatakse koosolekuid, IT tarkvara ja IT süsteeme. Mainitud IT tarkvara ja IT süsteemid on 

tunnustatud projektiportfelli kasutamise tehnika ka varasemates uuringutes (Koh, Crawford 

2012). Eelistuste põhjusteks on ajapuudus – süsteemi ülesehitusega alles tegeletakse. 

Plussidena nähakse paindlikkust ja võimet reageerida muutustele, kuid miinusena kehva 

jälgitavust. Projektiportfelli paremaks juhtimiseks soovitakse hakata kasutama stage-gate 

mudelit. 

Projektiportfelli juht näeb projektiportfelli juhtimise tulevikus uute kontseptsioonide 

kasutuselevõttu ja suuremat automatiseeritust. 

Võrreldes intervjueeritava projektiportfelli juhtimise definitsiooni PMI (2006) 

definitsiooniga on märgata, et ei olda keskendunud projektide identifitseerimisele, 

prioriseerimisele ja autoriseerimisele. On näha erinevaid tehnikaid, mis süstematiseeritult 

üritavad seda teostada, kuid need lähtuvad pigem intuitsiooni põhimõtetele kui konkreetsetele 

tehnikatele. Cooper ja Edgett (1997) projektiportfelli juhtimise eesmärke täidetakse väärtuse 

maksimeerimise ja projektide tasakaalu saavutamiseks. Strateegilise joondatuse tagamine ei 

ole süstematiseeritud. 

Sõnapilve (lisa 10) alusel on populaarseim termin „projekt“. Lisaks kasutatakse 

rohkem termineid „tegema“, „kõik“, „saama“ ja „toode“. Sisuanalüüs viitab intervjuu läbivale 

teemale, kus ettevõttes pole veel üles ehitatud täpset projektiportfelli juhtimise süsteemi ning 

keskendutakse selle ülesehitamisele. Palju sõltub projektiportfell toodetest ning soov on luua 
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tootearenduse portfelli juhtimise süsteem, mis seob endaga kõik organisatsiooni üksused. 

Sõnapilves esinenud esinemissagedusega saab tutvuda lisas 11. 

Töö autor ei nõustu projektiportfelli juhi hinnanguga organisatsiooni küpsusastmele 

ning hindab seda tasemele kaks vastavalt P3M3 küpsusastmete mudelile. Ettevõttes 

eksisteerib teadmine, mis on projektiportfelli juhtimine, kuid selle teadlikkus ei ole läbivalt 

organisatsiooni jõudnud. Puudu on veel töötavad süsteemid, dokumentatsioon projektide 

valimisel ja haldamisel. Tehnikaid on kasutusel vähe ning lähtutakse intuitsioonist, mis pole 

projektiportfelli juhtimisele omane. Ollakse aktiivselt suunitletud olukorra parandamisele 

ning osakond, mis vastutab projektiportfelli juhtimise eest on väga noor. See annab lootust, et 

jätkusuutliku töö korral võib organisatsiooni projektijuhtimise küpsusaste tõusta kõrgemale 

tasemele. Vajadus on töö parema süstematiseerimise järele ning leida endale uusi meetodeid, 

mis aitaks muuta projektiportfelli juhtimist tulemuslikumaks. 

3.1.5. Elektriseadmete ettevõte 

Ettevõte tegeleb erinevate elektriseadmete tootmisega, on suuruselt suurettevõte ning 

pärineb välismaalt. Projektiportfelli segmenteeritakse eelkõige osakonna põhiselt. Valdavalt 

koosneb portfell parendusprojektidest. Parendusprojektid tegelevad organisatsiooni mistahes 

valdkonnas protsesside parendamisega. Reeglina ei ole neil eelarvelist mahtu, kuid projekti 

käigus või tulemina võib tekkida vajadus investeeringute järele. Lisaks on portfellis ka 

erinevad algatusettepanekutest tulenevad projektid. Eelarvelist mahtu parendusprojektidel ei 

eksisteeri, kuid investeering võib toimuda projekti käigus või tulemina.  

Ettevõtte esindaja hindab, et võrreldes kokkupuutuvate ettevõtetega ollakse 

projektiportfelli juhtimise küpsusastmelt teistest eespool. Pidevalt täiendatakse enda protsesse 

ning projektijuhtimise seisukohast nähakse ennast Eestis keskmisel tasemel. Protsessid 

portfellijuhtimises on standardiseeritud ning hinnates projektiportfelli küpsusastet, jäädakse 

tagasihoidlikuks ning tunnistatakse, et tegevusse pannakse palju ressurssi. P3M3 

küpsusastmete mudeli järgi hindab intervjueeritav organisatsiooni 3,5 punktiga. Samas 

nähakse palju kokkupuutepunkte viimase kolmega, eriti viienda küpsusastmega. 

Projektiportfelli juhtimist defineeritakse kui projektijuhtimise süsteemi töös hoidmist ja 

eelduste loomist, et projektijuhid võimalikult ladusalt ja hästi oma projektid ellu viiks. 

Organisatsioonil on väga hästi ja selgelt üles ehitatud kogu projektiportfelli juhtimise 

süsteem, kuigi samas hoitakse võimalust paindlikkuseks. Läbivalt on kõikide projektide 
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juhtimisel kasutusel sõjaruum (inglise keeles war room), kus toimub kaokaartide alusel 

koosolekud, mille tulemusel hinnatakse, mis projektid vastu võetakse. Prioriseerimine toimub 

vastavalt kaokaartidele märgitud protsessi tekkinud ajakulule ja selle kordusele mingi 

perioodi jooksul. Koosolekud, kus antud otsuseid tehakse nimetatakse Pareto koosolekuteks ja 

nende kohtumissagedus on iga kahe nädala järel. Ei välistada vajaduspõhist projektialgatust – 

kui on vajadus koheselt reageerida, siis koheselt ka reageeritakse. Algatusettepanekute abil 

võetakse ette projektid, mille algatuse on esitanud keegi ettevõttest. Seda hindab 

keskastmejuht, tavaliselt üksusejuht, kasutades selleks hindamismudelit. Hindamismudelis on 

välja toodud projekti erinevad aspektid mida hinnata ja millele saab anda väärtuse 

kolmepunktiskaalal. Hindamismudelid on varasemates uuringutes üks kasutusel olevatest 

meetoditest (Cooper et al 2001). Eelistatakse just neid lahendusi standardite tõttu. 

Organisatsioonis on need saanud reegliks. Plussina nähakse, et tänu antud süsteemile on 

võimalus organisatsiooni pidevalt parendada, miinusena nähakse kaugenemist probleemidest, 

keskendudes süsteemi täitmisele. 

Parendusprojektide portfelli haldab intervjueeritav, kelleks on ettevõtte logistikajuht. 

Lisaks tegeleb ostujuht oma parendusprojektide portfelli haldamisega. Kõiki parendusprojekte 

hallatakse läbi sõjaruumide või IT tarkvara. Algatusettepankutest tulenevaid projekte haldab 

tehasejuht ning nende haldamisel kasutatakse samuti IT tarkvara. Tehnikaid eelistatakse, sest 

need on ülevaatlikud. Plussideks on infovahetus ja distsipliin. Miinusteks koosolekude 

ajakadu, mida soovitakse ka tulevikus vähendada. Üleüldiselt kasutatakse projektiportfelli 

selekteerimise kui ka haldamise juures nii sõjaruumi kontseptsiooni kui ka IT tarkvara. IT 

süsteemide rakendamine projektiportfellide haldamisel on tavapärane tehnika (Koh, Crawford 

2012) 

Projektiportfelli tulevikku nähakse kui iseenesest mõistetava automaatse süsteemina. 

Kus protsessid ei vaja enam juhtimist vaid süsteemid ja protsessid on kõigile osalejatele 

selged ning muutunud justkui loogiliseks organisatsiooni osaks. 

Töö autor ei nõustu intervjueeritava hinnanguga organisatsiooni küpsusastmele 3,5. 

Arvestades organisatsiooni väga täpset ülesehitust kõikidele protsessidele, mis on kaetud 

standardite ja kindlate põhimõtetega, organisatsiooni täielik teadmine olemasolevatest 

süsteemidest ja nende rakendamisest hindaks töö autor küpsusastet tasemele viis. Olemasolev 

süsteem on paigas, seda järgitakse ning tegeletakse süsteemi optimeerimisega. 
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Võrreldes intervjueeritava definitsiooni projektiportfelli juhtimisest PMI (2006) 

defineerituga on märgata, et nähakse ülesandena pigem projektide haldamist ja kontrolli, kuid 

mitte identifitseerimist, prioriseerimist ja autoriseerimist. Definitsiooni võib põhjustada 

olemasoleva süsteemi täiuslikkus – põhiliselt peab keskenduma nende projektide haldamisele, 

sest eelnevad kolm tegevust on peaaegu, et automatiseeritud ning nendega tegutsemisele väga 

palju ei ole vaja panustada. Cooper ja Edgett (1997) määratletud kolmest eesmärgist 

tegeletakse kindlalt väärtuse maksimeerimisega, tasakaal projektide vahel tuleb 

vajaduspõhiselt ning joondus strateegiaga on tagatud automaatselt, kus on eesmärgiks olla 

pidevas parenduses. 

Sõnapilve (lisa 12) alusel on populaarseim termin oodatult „projekt“. Palju kasutatakse 

termineid „tegelikult“, „kõik“, „nüüd“, „saama“ ja „war“, mis viitab intervjuus arutatud 

projektiportfelli juhtimise süsteemi üle, kus ettevõtte kõik osapooled on süsteemi kaasatud 

ning üheks läbivaks meetodiks on sõjaruumi meetod. Lisaks on keskmiselt kasutatud ka 

termineid „koosolek“ ja „kadu“, mis on põhjustatud koosolekute süsteemi olemasolule ning 

projektide põhiline algatamine läbi kadude registreerimise. Sõnade esinemissagedusega saab 

tutvuda lisas 13. 

Organisatsiooni projektiportfelli juhtimise tase on väga kõrge. Pidev parendamine ja 

optimeerimine on põhiline tegevus. Süsteemid on standardiseeritud, kuid tagavad ka 

paindlikkuse. Organisatsioon peaks jätkama süsteemi optimeerimisega, kuid vältimaks 

kardetud kaugenemist probleemidest võiks mõelda uute tehnikate kasutamisele algatusette-

panekute projektide seas. Mitte olemasolevat süsteemi lõhkudes vaid seda parendades. 

3.2.  Cross-case analüüsi ja teemade sisuanalüüsi tulemused 

Kõikide intervjuude kohta teostas töö autor cross-case analüüsi. Analüüs on üles 

ehitatud vastavalt nelja erineva teema lõikes: projektiportfellide profiil, projektide 

selekteerimise tehnikad, projektiportfelli haldamise tehnikad ja projektiportfelli juhtide isiklik 

arvamus. Iga teema koosnes erinevatest küsimusest, mille tulemused on tabelites esitatud. 

Ettevõtted on järjestatud cross-case tabelites vastavalt within-case analüüsis esitatud 

töö autori hinnangule, mis küpsusastmes mingi ettevõte on. Järjestus on teostatud vasakult 

paremale, esimesest küpsusastmest viienda küpsusastmeni. 
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Tagamaks tabelites parema visuaalse esitluse on ettevõtete nimed lühendatud 

järgnevalt: 

• masinaehituse ettevõte – ME, 

• ehitusmaterjalide ettevõte – EM, 

• Graanul Invest AS – GI, 

• elektrigeneraatorite ettevõte – EG, 

• elektriseadmete ettevõte – ES. 

3.2.1. Projektiportfellide ja projektiportfelli juhtimise profiil 

Teada saamaks ettevõtete projektiportfellide ja projektiportfellide juhtimise profiili 

uuriti intervjuus alustuseks organisatsioonide hetkeseisu antud valdkonnas. Selleks tegeleti 

põhilisele küsimusele vastuse leidmisega - missugune on ettevõtte projektiportfelli juhtimine? 

Projektiportfelli kirjeldamisel sooviti teada saada seda kirjeldavaid andmeid, millest 

portfell täpsemalt koosnes, kuidas segmenteeritakse ja milline on maht. Mõistmaks 

projektiportfelli juhtimise taset küsiti intervjueeritavalt hinnangut vabas vormis selle 

küpsusastmele. Pärast küsimusele vastuse saamist pakuti intervjueeritavale P3M3 (lisa 1) 

küpsusastmete mudelite kirjeldust, millele samuti paluti hinnangut. Teema sisuanalüüsi 

tarbeks loodud sõnapilve (lisa 14) alusel oli oodatult populaarseim termin „projekt“, mille 

tarkvara tunnistas kui sõna „projektijuht“ osana. Populaarseimad terminid olid veel „tegema“, 

„projektijuht“, „juhtima“, „aasta“ ja „projektiportfelli“. Sisuanalüüsi tulemused viitavad antud 

teemas projektiportfelli juhtimise ülesehituse kirjeldamisele, missuguseid projekte portfellis 

leidub ja kuidas projektijuhtide abil seda teostatakse. Ajalised terminid on seotud projektide 

kestuse segmentatsiooniga. Täpsem info sõnapilves esinenud sõnade sagedusest leiab lisast 

15.  Järgnevas tabelis 1 on kujutatud arutletud teema tulemused märksõnade abil. 

Tabelisse on lisatud töö autori hinnang projektiportfelli juhtimise küpsusastmele 

ettevõtetes. Töö autori hinnang põhineb intervjuudest saadud infole, mida ta on kõrvutanud 

P3M3 küpsusastmete kirjeldustega.  

Võrreldes portfellis olevate projektide mahtu on märgata sarnasusi paari ettevõtte ning 

erinevusi kolme ettevõtte vahel. Erinevused on tingitud projektide olemusest. Masinaehituse, 

ehitusmaterjalide ja elektriseadmete ettevõtete projektid koosnevad paljudest väikestest 

projektidest. Elektrigeneraatorite ettevõtte puhul on tegemist suuremate tellimusprojektidega 
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ning Graanul Invest AS puhul suurte ehitusprojektidega, mis nõuavad suuri investeeringuid. 

Segmentatsioon on sarnane kahes madalama küpsusastmega ettevõttes, kus ehitusmaterjalide 

ettevõte segmenteerib projekte ka prioriteetsuse alusel. Graanul Invest puhul see puudub kuna 

tegeletakse ainult ühte laadi projektidega. Üldiselt on tegu erinevate lähenemistega, kuid 

segmentatsioon portfellides eksisteerib ja on seotud rohkem tooteportfelli kui muuga. 

Tabel 1. Ettevõtete projektiportfelli ja projektiportfelli juhtimise profiili cross-case analüüsi 

tabel 

ME EM GI EG ES 
Projektide maht portfellis (projekti) 

60 50 3 20 + palju 
väikeseid 

60 

Projektiportfelli segmentatsioon 
*tooteportfell *tooteportfell 

*prioriteetsus 
*pole *aplikatsioonialad *osakonnad 

Projektiportfelli eelarveline maht (miljonit eurot) 
1-2  85   

Projektiportfelli küpsusaste – vaba vastus 
*neli palli *tuttav 

*loomisel 
*kahe-kolme 
juures 

*neljas punkt *Eestis keskmisel 
tasemel 

Projektiportfelli küpsusaste – P3M3 küpsusastme mudeli alusel 
4. aste 4. aste 3. aste 4. aste 3.-5. aste 
Projektiportfelli küpsusaste – P3M3 küpsusastme mudeli alusel töö autori hinnangul 
1. aste 2. aste 3. aste 4. aste 5. aste 
Definitsioon 
tooteportfell projektide kogumi 

juhtimine 
projektijuhtide 
juhtimine 

projektide kogumi 
juhtimine 

projektijuhtimise 
süsteemi töös 
hoidmine 

Allikas: (Koostatud töö autori poolt lisas 3 toodud intervjuude põhjal) 

Hinnangud ettevõtete projektiportfelli juhtimise küpsusastmele on erinevaid ning on 

märgata, et tegu on erinevatel tasemetel ettevõtetega. Masinaehituse ja elektrigeneraatorite 

intervjueeritavad hindasid enda süsteemi vaba vastusena küll kõrgeks, kuid olid oluliselt 

optimistlikud, mis võis tuleneda pigem vähesest teoreetilisest baasist kui muust. P3M3 (OGC 

2010) küpsusastmete mudeli hinnangud on läbivalt optimistlikud, vältides esimest kahte astet. 

Töö autori hinnangul on iga ettevõte erineval P3M3 projektiportfelli juhtimise küpsusastmel. 

Esimese kahe ettevõtte puhul on kogu süsteem pigem ad hoc ning projektiportfelli juhtimise 

roll on pigem lihtne ja toetava iseloomuga (Filippov et al 2014). Ülejäänud kolmel on 

protsessid kaardistatud ja rakendatud, mille abil teostatakse projektiportfelli süstematiseeritud 
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juhtimist. Erinevused 3-5 astmega ettevõtete juures seisneb nende erinevatest valmidusest 

süsteemi rakendamisel. 

Projektiportfellide küpsusastmed on mõjutatud ettevõtete päritolust. Välisriikide 

tütarettevõtted paiknevad kahel kõrgemal küpsusastmel ning Eesti ettevõtted samas 

madalamatel. Põhjus võib olla tingitud ka Eesti ettevõtete lühikeses eas võrreldes teiste 

ettevõtetega, sest välismaa päritoluga ettevõtted on oluliselt pikema ajalooga, mis on andnud 

neile rohkem aega süsteemide ülesehitamiseks. Lisaks on märgata seost ettevõtete suuruse ja 

küpsusastmete vahel – mida suurem ja paremate majandustulemustega organisatsioon, seda 

kõrgem küpsusaste. 

Projektiportfelli juhtimist defineeritakse kolme ettevõtte poolt samadel põhimõtetel – 

projektide kogumi juhtimine. Definitsioon vastab PMI (2006) toodud põhimõtetele, mis 

tõlgendab projektiportfelli juhtimist kui projektide kogumit, mis on üheselt grupeeritud nende 

töö tõhusamaks juhtimiseks. Elektriseadmete ettevõtte definitsioon vastab Ernst & Young’i 

(2015) definitsioonil, mis käsitleb projektiportfelli juhtimist kui grupi projektide juhtimist 

koordineeritud kujul. Masinaehituse ettevõte näeb otsest seost tooteportfelliga, mis omakorda 

viitab madalale tasemele projektiportfelli küpsusastmes (OGC 2010). Kõikide organisat-

sioonide definitsioonide juures on märkimisväärne, et ei eristata erinevaid projektiportfelli 

juhtimise etappe nagu identifitseerimist, prioriseerimist, autoriseerimist, igapäevast juhtimist 

ja kontrolli (PMI 2006). Samas on kõikides intervjuudes märgata, et tegeletakse nende 

tegevustega projektiportfelli juhtimisel kasutades erinevaid lähenemisi ja põhimõtteid. 

Projektiportfellide profiilid olid kõik erinevad. Projektide kogumi suurustes võis leida 

sarnasusi, kuid võrreldes organisatsioone nende küpsusastmete alusel oli tegemist erinevate 

astmetega. Üldised teoreetilised teadmised projektiportfelli juhtimisest on vähesed. 

Organisatsioonid on sattunud olukorda, kus neil on projektide kogumid või mitu suuremat ja 

keerulist projekti korraga vaja juhtida, mis nõuab süstematiseeritud lähenemist. Efektiivse 

juhtimise tarbeks on iseseisvalt üles ehitatud struktuurid, mis toetavad vajalike tegevusi. Jah, 

organisatsioonid kasutavad erinevaid tehnikaid, mis on varasemates uuringutes kajastatud ja 

neil on kindlad süsteemid, kuid see on väheselt tulenenud teoreetiliste teadmiste praktikas 

rakendamisest ning suurem rõhk on kogemuspõhise katseeksitusmeetodite kasutamisel. 

Hea on tõdeda, et intervjueeritud kolme madalama küpsusastmega ettevõtetes on 

suund pigem sellele, et edasi arendada olemasolevat projektiportfelli juhtimise süsteemi. 
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Hetkel ollakse olukorras, kus soovitakse paremini mõista, mida kujutab endast projekti-

portfelli juhtimine ning sellest tulenevalt oma süsteeme täpsemalt üles ehitada. 

Kokkuvõttes võib öelda, et intervjueeritud organisatsioonid on väga erinevad oma 

küpsusastmete tõttu, kus on vastavalt P3M3 (OGC 2010) mudelile esindatud kõik 

küpsusastmed. Märgata on seaduspärasust – ettevõtted, mille alged pärinevad välisriikidest on 

kõrgemal tasemel oma küpsusastmelt. Eesti kapitalil põhinevad organisatsioonid on veel 

projektiportfelli rakendamise esimeses kolmes astmes. See võib põhjustatud olla ka 

välisriikide ettevõtete pikemas ajaloos, mis on andnud neile pikema aja süsteeme luua ja 

rakendada. Suund projektiportfelli juhtimisel on õige – keskenduda projektide kogumi 

juhtimisele ja sellega seonduva süsteemi rakendamisele. 

3.2.2. Projektide selekteerimise tehnikad 

Järgnevalt uuriti intervjuude käigus täpsemalt projektiportfelli projektide 

selekteerimise tehnikate kohta. Definitsiooni alusel käsitleb see tööde identifitseerimist, 

prioriseerimist ja autoriseerimist. 

Sisuanalüüsi jaoks loodud sõnapilve (lisa 16) alusel on oodatult kõige enimlevinud 

termin „projekt“. Lisaks on rohkem kasutatud termineid „kõik“, „hindama“, „toode“. 

Sisuanalüüs viitab ettevõtete lähenemisele, kus projektide selekteerimisel tegeletakse suures 

mahus projektide hindamisega, kasutades selleks erinevaid meetodeid, kuid mis on sageli 

toote- või kliendipõhised lähenemised. Lähemalt saab tutvuda sõnapilves esinenud sõnade 

sagedusega lisas 17. Projektide selekteerimisel ollakse pigem suunitletud rahuldama klientide 

vajadusi, mitte enda algatatud projektidest. Vähe saab tähelepanu projektide identifitseerimine 

ja autoriseerimine, mis on oluline osa projektide selekteerimisel. 

Cross-case tabel projektide selekteerimise tehnikate kohta on esitatud tabelis 2. 

Viiest kaks ettevõtet võtavad vastu otsuseid projektide selekteerimisel juhatus. Ühest 

neist, Graanul Invest AS puhul, on põhiline roll ettevõtte omanikel, kes konsulteerivad 

juhatusega otsuste tegemisel. Masinaehituse ettevõttes on äriarenduse juhist intervjueeritav 

ainuisikuline otsustaja. Samal ajal kõrgema küpsusastmega ettevõtetes kaugenes projektide 

selekteerimise roll juhatusest. Elektrigeneraatorite ettevõttes on peamiseks projektide valijaks 

klient, sest üldjuhul ühtegi tellitud projekti tagasi ei lükata. Lisaks eksisteerib eraldi komitee, 

kelle ülesandeks on omaalgatuslikud suuremad projektid kaardistada ning otsustada nende 

vastuvõtmine. Elektriseadmete ettevõttes on põhiline rõhk projektide selekteerimisel suunatud  
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Tabel 2. Projektide portfelli selekteerimise tehnikate cross-case analüüsi tabel 

ME EM GI EG ES 
Otsustajate meeskond 
*äriarenduse juht *juhatus *omanikud 

*juhatus 
*kliendid 
*komitee 

*sõjaruum 
*keskastmejuhid 

Projektide selekteerimise tehnikad 
*kliendi 
vajadused 
*sobivus 
tooteportfelliga 
*intuitsioon 
*turuseire  
*kliendi 
prioriteetsus 
*atraktiivsus 
*projektide ühtsus 
*kasum 
*sobivus 
organisatsiooniga 
*konkurents 
*„tee või sure“ 

*kliendi 
vajadused 
*sobivus 
tooteportfelliga 
*intuitsioon 
*turuseire 
*algatustaotlused 
*rahavoogude 
analüüs 
*ressurside 
olemasolu 
*laborikatsed 

*IRR 
*rahavoogude 
analüüs 
*EBITDA kordaja 
*toetused 
*strateegiline 
mõju 
*turuseire 
*NPV 
*tasuvusaeg 

*kliendi 
vajadused 
*strateegiline 
mõju  
*emaorganisat-
siooni otsus 
*käibekapitali 
näitajad 
*riskihindamine 
*andmebaasid 
*krediidi-
hindamine 
*FMEA mudelid 

*algatustaotlused 
*sõjaruum 
*kaokaardid 
*hindamismudel 
 

Missuguseid tehnikaid eelistatakse? 
 *kvantitatiivne *IRR 

*kvantitatiivsed 
*kvalitatiivsed  

Eelistuste põhjused 
*töötab 
*pole aega 
*konkurents 

*teadmatus *varasemast 
kasutusel 

*grupis kasutusel *standardid 

Projektide selekteerimistehnikate plussid 
*kliendipõhine 
*kooskõla 

 *lihtne *struktuurne 
*valdkonnad 
kaetud 

*parendamine 

Projektide selekteerimistehnikate miinused 
*vähene info  *konservatiivne *kompleksed 

*ei sobi 
situatsiooni 
*ei sobi 
valdkondadesse 
*ressursikulu 

*kaugenemine 

Allikas: (Koostatud töö autori poolt lisas 3 toodud intervjuude põhjal) 

sõjaruumi meetodi rakendamisele, kus otsustajateks võivad olla kõik sõjaruumis osalenud – 

sealt võib leida nii lihttöölisi, spetsialiste, keskastmejuhte kui ka tippjuhte. Otsus tehakse 

ühiselt ja vastavalt olemasolevale informatsioonile. Keskastmejuhid on omakorda 

otsustajateks algatustaotlustega algatatud projektide selekteerimisel. Projektiportfelli 
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juhtimine pole samasugune kõikides ettevõtetes, mistõttu seda on mugandatud vastavalt 

tegevusalale ja –keskkonnale, kus ettevõte tegutseb (Blomquist, Müller 2006). 

Tehnikad, mida kasutatakse on üldjuhul erinevad. Kolmes ettevõttes viiest lähtutakse 

klientide vajadustest. Esimesel kahel ettevõtet lähtuvad veel sobivusest tooteportfelliga, 

intuitsioonist ja turuseirest. Tooteportfellist lähtuv valimine sobib kokku Archer ja 

Ghasemzadeh (1999) poolt pakutud projektide eelvaliku põhimõttega, kus valitakse projektid, 

mis oleksid strateegiliselt kooskõlas projektiportfelliga. Masinaehituse ettevõtte projektide 

selekteerimise tehnikad võtab kokku järgmise tsitaat: 

 

„Et me kas teeme või ei tee. Teeme või sureme sisuliselt, et siin muud varianti ei olegi. Me 

lihtsalt teeme praegu järjest, vaatame kuidas, milline tootegrupp võiks jälle järgmisena ette 

tulla ja nii edasi.“ (masinaehituse ettevõtte äriarenduse juht) 

 

Ettevõte võtab vastu kõik projektid klientide vajadusest lähtuvalt ja intuitsiooni alusel 

tehtud hinnangu põhjal peavad kuuluma vastuvõtmisele. Intuitsioon tuleneb „kõhutunde“ 

meetodi rakendamisest (Rungi 2010). Dokumenteeritud hindamist ja analüüsi ei toimu. 

Rahavoogude analüüsi teostab viiest kaks ettevõtet. Samuti on kahel ettevõtte 

kasutusel strateegilise mõju hindamine ja projektide algatustaotlused. Graanul Invest AS’is 

eksisteerib kindel süsteem, kuidas projekte valitakse. Palju lähtutakse finantsmeetoditest, 

teisejärguline on äristrateegiline hindamine. Võrreldes teiste ettevõtetega on väga suur osakaal 

finantsmeetoditel. Kasutusel olevad finantsmeetodid on ühed populaarseimad projektide 

selekteerimise meetoditest (Cooper et al 2001).  

Kahel kõrgemal küpsusastmel on esindatud rohkem kvalitatiivsed meetodid. 

Elektrigeneraatorite ettevõttes on põhiline rõhk riskihindamisel läbi maatriksite, mida 

kitsendab klientidest lähtuv projektide identifitseerimine. Seeläbi võetakse projektid vastu 

juba ettekirjutatult, kuid eraldi hinnatakse kliente ja projektiga kaasnevaid riske. 

Riskihindamise meetod koos projekti eelarve ja kliendi krediidiriski hindamise ja võimaliku 

strateegilise mõju hindamisega sarnaneb finantsprofiili hindamise meetodile (Lefley, Sarkis 

2007), kuid kasutatakse nüüdispuhasväärtuse profiili hindamise asemel projekti kasum-

likkuse hindamist. On ka kvantitatiivseid meetode, kuid pigem suunitletakse hindamisel 

ennast kvalitatiivsetele. Kõige kõrgemal küpsusastmel asuv ettevõte kasutab selekteerimisel 

kvalitatiivseid meetode. Kvantitatiivsed esinevad küll kadude hindamisel sõjaruumi 
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projektides, kuid need on pigem kirjeldava iseloomuga, mis aitab projekte lihtsamalt 

prioriseerida. Algatustaotluste alusel lähtutakse täielikult hindamismudelist. Paljud tehnikad 

on varasemalt esindatud teooriates käsitletud näiteks Cooper et al (2001) teostatud uuringus. 

Küll aga on üleüldiselt neid tehnikaid vähe ning töö autor lootis näha rohkem äratuntavaid 

tehnikaid, mis vastaksid varasematelt teoreetilistele käsitlustele. Viiest ettevõttest üks 

keskendus palju riskianalüüsile, mida on kinnitanud ka Reyck et al (2005) uurimustöö, kus 

leiti, et riskihindamist portfelli projektide juures kasutatakse vähe. 

Viiest kaks ettevõtet tõid välja oma eelistuseks kvantitatiivsed meetodid, üks ettevõte 

kvalitatiivsed ja kaks ettevõtet eelistasid olemasolevat süsteemi, kuid ei toonud välja nende 

seast midagi esiletõstetavat. Graanul Invest AS sealjuures rõhutas IRR eelistamist. 

Viiest kahe eelistused olid tingitud olemasolevate meetodite kasutusest juba 

varasemalt. Üks neist tõdes teadmatustest teiste meetodite olemasolust, ühe ettevõtte eelistus 

oli tingitud olemasolevatest standardidest ning üks ettevõte leidis, et süsteem töötab, pole 

aega selle muutmiseks ning turg nõuab kõikide projektide vastuvõtmisele orienteeritud 

lähenemist konkurentsi tõttu. 

Graanul Invest AS arvates on nende finantsmeetodite lähenemise eeliseks lihtsus. 

Elektrigeneraatorite ettevõte leidis, et meetodid tagavad struktuursuse ja nende abil on kõik 

valdkonnad kaetud. Masinaehituse ettevõte näeb plussina meetodite kliendipõhisust ja 

kooskõla toodete tegemisel, mis vastaksid turu ootustele. Elektriseadmete ettevõte näeb 

meetodite abil võimalust pidevaks organisatsiooni parendamiseks. 

Negatiivse poolt pealt olid arvamused samuti erinevad. Masinaehituse ettevõte leiab, 

et info, mis tehnikate kasutamisel toodete tegemiseks saadakse on vähene. Graanul Invest AS 

jaoks on nende lähenemine liiga konservatiivne. Elektrigeneraatorite ettevõtte jaoks on 

meetodid kompleksed, ei sobi igasse situatsiooni ega valdkonda ning tekitavad ressursikulu. 

Elektriseadmete ettevõtte jaoks võivad tehnikad tekitada liigset kaugenemist kliendist ja 

süvenemist liigselt bürokraatiasse. 

Ettevõtete küpsusastmed projektiportfellide juhtimisel määravad kasutusel olevate 

tehnikate arvu, sageduse ja kompleksuse. Mida kõrgemal küpsusastmel on ettevõtte 

projektiportfelli juhtimine, seda enam kaugenetakse intuitsioonipõhistest selekteerimis-

tehnikatest, suunitletakse ennast kasutama kvantitatiivseid ja rohkem kvalitatiivseid tehnikaid, 

mis on kaasa aidanud portfellide tulemuslikumale juhtimisele ja efektiivsemale projektide 

juhtimisele. Kindlasti üks abistav faktor paremate majandustulemuste saavutamisel, mida 
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kinnitab ka uuringus osalenud ettevõtete majandustulemused. Organisatsiooni küpsusaste 

annab aluse järeldada, kui palju ja missuguseid tehnikaid projektide selekteerimisel 

kasutatakse. 

Võttes arvesse Cooper et al (2001) uuringust tulnud põhimõte, et parimad ettevõtted 

kasutavad vähem finantsmeetode ning rohkem äristrateegilisi meetode ja võrdeliselt 

väärtustades definitsiooni terminit „parim“ kui kõrgem küpsusaste, siis vastab põhimõte tõele. 

Madalamatel küpsusastmetel rakendatakse rohkem intuitsioonil põhinevaid, lihtsaid või 

kvantitatiivseid tehnikaid, samas kui arenenumad ettevõtted lähtuvad rohkem struktureeritud 

lähenemisest, üles on ehitatud keerulisemad süsteemid projektide hindamiseks ja kasutatakse 

kvalitatiivseid tehnikaid. 

Kokkuvõtvalt, on märgata mitmeid erinevusi kui ka sarnasusi projektide selekteerimis-

tehnikate kasutamisel. Välja joonistub üldiste põhimõtete sarnasus vastavalt küpsusastme 

mudelile. Vaadeldes ettevõtteid kui iga küpsusastme esindajat, mida nad ka on, on näha 

samm-sammult arenguid. Esimese kahe ettevõtte juures on märgata väga väheseid tehnikaid, 

mida kasutatakse ja lähtumist intuitsioonist. Graanul Invest AS puhul on tegu vahepealse 

organisatsiooniga, kes kasutab finantsmeetode, kuid projektiportfelli juhtimise süsteem on 

veel arengujärgus. Järgmised kaks ettevõtet on üles ehitanud oma süsteemi lähtudes palju 

kvalitatiivsetele näitajatele, mida toetab kindel struktureeritus ja põhimõtted projektiportfelli 

juhtimisel. Olgu mainitud, et ettevõtete küpsusastmete alusel loodud järjestus on vastavuses 

ettevõtete müügitulude suuruse ja kasumlikkusega kuni kolmanda ettevõtteni. Neljas ettevõte 

on majandustulemuste alusel parem viiendast, kuid viies on sellest hoolimata oma sektoris 

üks liidritest. Projektide selekteerimine lähtub pigem kliendi vajadustest või ettevõtte sisesest 

motivatsioonist, midagi parendada, kuhugi investeerida. Vähe on märgata spetsiifilisi 

süsteeme, mis üheselt kaardistaks projektide identifitseerimise, prioriseerimise ja 

autoriseerimise. 

3.2.3. Projektiportfelli haldamise tehnikad 

Järgmiseks teemaks intervjuudes oli projektiportfelli haldamise tehnikad. 

Projektiportfelli haldamise tehnikad on osa projektiportfelli juhtimisest, mis kajastab selle 

igapäevast haldamist ja kontrolli. 

Sisuanalüüsi jaoks loodud sõnapilv (lisa 18) tuvastas oodatult põhiliseks terminiks 

„projekt“. Teised enimesinenud terminid olid „kõik“, „saama“, „tegema“, „pidama“, „tulema“ 
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ja „projektijuht“. Sõnade esinemissagedusega saab tutvuda lisas 19. Enimkasutatud terminid 

kirjeldasid teema arutelu, kus vastanud käsitlesid projektiportfelli juhtimisel kõiki osapooli ja 

tegevusi, missugused on põhimõtted ja olemasolevad süsteemid ning põhiliseks tegijaks 

nende juures projektijuht. 

Teema cross-case tabel on välja toodud järgnevas tabelis 3.  

Tabel 3. Projektiportfelli haldamise tehnikate cross-case analüüsi tabel 

ME EM GI EG ES 
Projektiportfelli haldamise meeskond 
*äriarenduse juht 
*kaks inseneri 

*tootejuhtimise 
osakonna juhataja 
*valdkonnajuhid 

*CTO 
*projektiportfelli 
juht 

*projektijuhtimise 
osakonna juhataja 

*logistikajuht 
*ostujuht 
*tehasejuht 

Projektiportfelli haldamise tehnikad 
*aktiivne suhtlus 
*ERP süsteemid 

*koosolekud 
*IT tarkvara 

*projektikont-
roller 
*raamatupidamis-
koodid 
*väljaõpe 
*andmebaas 
*hierarhia 

*koosolekud 
*ERP süsteemid 
*registrisüsteemid 
*raportid 
*milestone’id 
*finantskontroll 
*heakskiidu-
mehhanismid 
*projektiplaanid 
*õpimehhanismid 

*sõjaruum 
*IT tarkvara 

Missuguseid projektiportfelli haldamise tehnikaid eelistatakse? 
*aktiivne suhtlus  *väljaõpe *standardprot-

sessid 
 

Eelistuste põhjused 
*töötab *ajapuudus *kompetentsi 

tagamine 
*riskid hallatud 
*tagatud tulemus 

*ülevaatlik 

Projektiportfelli haldamistehnikate plussid 
*töötab 
*väike ajakulu 

*paindlikkus *kontrollitav *riskid on 
hallatud 
*tagatud tulemus 

*infovahetus 
*distsipliin 

Projektiportfelli haldamistehnikate miinused 
*puudub ülevaade *parandada 

jälgitavust 
*palgakulu *investeering 

*planeerimine 
ajamahukas 
*mehhanismide 
keerukus 
*väljaõpe 
mahukas 

*koosolekute 
ajakadu 

Projektiportfelli selekteerimise ja haldamise ühised tehnikad 
*roadmap *stage-gate mudel  *gate mudel *IT tarkvara 

*sõjaruum 
Allikas: (Koostatud töö autori poolt lisas 3 toodud intervjuude põhjal) 
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Iseenesest mõistetavalt tegelevad projektiportfelli juhtimisega kõik intervjueeritavad. 

Kuigi ametid on neil erinevad. Kolmel ettevõttel viiest tegeleb portfelli igapäevase juhtimise 

ja kontrolliga arendusjuht – kas äri- või tootearendus või CTO arendusjuhi kohustusega. 

Elektrigeneraatorite ettevõttes on projektiportfelli juhtimiseks eraldi ametikoht, milleks on 

projektijuhtimise osakonna juhataja. Elektriseadmete ettevõttes juhivad projektiportfelle 

erinevad ametid. Logistikajuht tegeleb parendusprojektide portfelli juhtimisega, ostujuht 

ostuosakonna parendusprojektide portfelli juhtimisega ning tehasejuht algatustaotlustest 

tulenevate portfelli juhtimisega. 

Tehnikad igapäevaseks juhtimiseks on kõigil erinevad. Koosolekud, ERP süsteemid ja 

IT tarkvara esineb viiest ettevõttes kahes ning mitte samas ettevõtete paaris. IT süsteemide 

rakendamine tagab lihtsama projektiportfellide haldamise, mille tulemusena võimalik 

parendada lihtsamalt projektiportfelli juhtimist (Koh, Crawford 2012). Tehnikate osas on 

märgata kahe madalama küpsusastme juures lihtsamaid tehnikad nagu aktiivne suhtlus ja 

koosolekud, mida toetab infotehnoloogia. Graanul Invest AS on üles ehitanud struktureeritud 

igapäevase juhtimise ja kontrolli süsteemi, mille tarbeks on loodud eraldi projektikontrolleri 

ametikoht, kodeeritud raamatupidamissüsteem, pidev väljaõppe süsteem, andmebaasid ja 

kindel organisatsiooni hierarhia. Mitu ettevõtet rakendab süstematiseeritud õpet, mis aitab 

säilitada tekkinud kogemusi ja teadmisi (Dooley et al 2005). Graanvul Invest AS puhul on 

märgata ka eesmärgipärast individuaalsete ja juhtimistegevuse tulemusel loodud oskuste ja 

teadmiste ülekandmist teistele organisatsiooni liikmetele (Jerbrant 2013). Elektrigeneraatorite 

ettevõte rakendab mitmeid erinevaid IT süsteeme, millele on lisaks toodud finantskontroll, 

raporteerimine, milestone’ide rakendamine, kindlad heakskiidumehhanismid ja 

projektiplaanid. Süsteemsus on täpsemalt üles ehitatud. Elektriseadmete ettevõte võtab kohati 

vabama põhimõtte – sõjaruumi kasutamine on ka siin päevakorras. Palju on projektiportfelli 

igapäevane juhtimine üle viidud projektijuhtidele. Organisatsioonis on välja koolitatud 50 

projektijuhti, kellest enamust aktiivselt selleks ka rakendatakse. Vastutuse üleviimist 

projektijuhtidele kirjeldab järgmine tsitaat: 

 

„Ja siis mina nagu proovin vastutavana tõmmata neid rohkem tööle. Panna neid nagu 

rohkem hoidma kinni tähtaegadest, aga me ei määra tähtaegasid ette, reeglina, võimaluse 

piires. Aga suunata seda, et projektijuhid ise nagu panevad rohkem fookust sinna, et nad 
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oskaksid hästi priotiseerida, millise projektiga ma võin viivitada, millisega mitte.“ 

(elektriseadmete ettevõtte logistikajuht) 

 

Masinaehituse ettevõtte tehnikat võib põhjendada kui ajalisest survest tekkinud 

situatsiooniga, mida pole võimalik lahendada ratsionaalse ja ametliku struktuuri kasutamisega 

(Jerbrant, Gustavsson 2013).  

Erispäraseks tehnikaks, mida ei leidunud teistest ettevõtetes ega varasemates teooriates 

on projektikontrolleri ametikoht. Selle asemel, et keskenduda erinevate süsteemi ja 

protsesside loomisele on Graanul Invest AS loonud spetsiifilise ametikohustustega töökoha, 

mis aitab kaasa portfelli kõigi projektide paremale haldamisele. 

Eelistusi ei toonud välja viiest kaks ettevõtet. Üks neist, ehitusmaterjalide ettevõte, ei 

leia, et olemasolevatest tehnikatest kasutaksid midagi meelsamini ning uute tehnikate 

leidmisel on ajapuudus otsustavaks faktoriks. Elektriseadmete ettevõttel puudub eelistus, sest 

süsteem on ette kirjutatud ning süsteemis ei eksisteeri teisi valikuid, mis on samas ülevaatlik 

kogu tegevusest. Masinaehituse ettevõte eelistab aktiivset suhtlust, sest süsteem töötab. 

Graanul Invest AS näeb põhiliseks eelistuseks väljaõppe rakendamist, sest tagab 

projektiportfelli tulemusliku töö läbi meeskonna pideva õppe koolituste ja praktika läbimisel. 

Elektrigeneraatorite ettevõtte eelistuseks on standardprotsessid, mille järgimisel on riskid 

hallatud ja tagatud tulemus. 

Plussid on kõigi ettevõtete seas erinevad. Masinaehituse ettevõttel süsteem töötab ja 

tekitab vähest ajakulu. Ehitusmaterjalide ettevõtte jaoks on olemasolevad tehnikad paindlikud. 

Graanul Invest AS leiab, et tehnikad tagavad kontrollitavuse. Elektrigeneraatorite ettevõtte 

jaoks on riskid hallatud ja tagatud tulemus. Elektriseadmete ettevõtte sõnul aitab süsteem 

kaasa infovahetusele ning loob distsipliini. 

Miinustena näevad kaks ettevõtet viiest, et tehnikad loovad täiendava kulu. 

Elektrigeneraatorite ettevõte lisaks sellele veel planeerimise ajamahukust, mehhanismide 

keerukust ja väljaõpe on liiga mahukas. Ehitusmaterjalide ettevõtte soov oleks parandada 

jälgitavust, kusjuures masinaehituse ettevõttel on sarnane soov kuna praegused tehnikad ei loo 

ülevaadet. Elektriseadmete ettevõtte seisukohalt on koosolekud ajakadu, mida nad soovivad 

tulevikus veel vähendada. 

Valimise ja haldamise ühiste tehnikate juures mainivad kaks ettevõtet viiest etapi 

väravate põhist meetodit. Nendest kahest ehitusmaterjalide ettevõttes alles soovitakse seda 
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rakendama hakata ning tehakse ettevalmistusi, kuid elektrigeneraatorite ettevõttes on süsteem 

kasutusel suuremate ja uute projektide juhtimisel. Masinaehituse ettevõttel on roadmap, mis 

määrab ära, missugune on üldine teekond projektiportfellis projektidele nende teostamiseks. 

Elektriseadmete ettevõttes on sarnaselt ühise tehnikana eelnevalt mainitud sõjaruum ja IT 

tarkvara. 

Kõik ettevõtted on endale leidnud mugavaima ja võimalikult vähest aega nõudva 

igapäevase halduse süsteemi, mis aitaks neil projektiportfelli vähesema vaevaga juhtida. 

Keskendutakse pigem aktiivse suhtluse loomisele kas igapäevase vestluse või koosolekute 

abil. On edasiarendusi samadest põhimõtetest lähtudes, milleks on sõjaruumi kontseptsioon, 

kuid mis tegelikult laskub samuti kooslekute kategooriasse, lihtsalt omab kindlamaid 

põhimõtteid. IT tarkvara ja süsteemid on nende loomisest alates alati aidanud kaasa 

efektiivsemale ettevõtete töökorraldusele ning iseenesest mõistetavalt tehakse seda ka 

projektiportfellide igapäevases haldamises ja kontrollis. Täiendavat dokumenteerimist pigem 

välditakse, toetutakse teiste inimeste juhtimisele ja nende kompetentsile, et projektiportfellid 

saaksid tulemuslikult ja efektiivselt teostatud.  

Võrreldes intervjuude abil teada saadud tehnikaid varasemates uuringutes ja teoorias 

käsitletud tehnikatega on märgata olulisi erinevusi. Vähe on kasutusel traditsioonilisi 

meetode.  Olukord võib olla põhjendatav üldisest projektiportfelli juhtimise vähesest teoreeti-

listest teadmistest ja praktikast Eesti tootmisettevõtete  seas. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kasutatavad tehnikad on erinevad ning neid ei leidu palju. 

Sarnasusi on vähe, mis võib olla tingitud erinevatest küpsusastmetest. Koosolekud ja IT 

süsteemide-tarkvara abil suuremate projektide kogumi juhtimine on sagedasemad lahendused. 

Oluliselt vähem on dokumenteeritud projektiportfelli igapäevase halduse juures kui projektide 

selekteerimise tehnikate puhul. 

3.2.4. Projektiportfelli juhtide isiklikud arvamused 

Viimaseks teemaks oli töö autori huvi teada saada intervjueeritavatelt nägemust 

projektiportfelli tuleviku kohta ning muid arvamusi, mis võiks nende arvates olla olulised 

antud uurimustöö tegemisel. 

Sisuanalüüsi sõnapilve (lisa 20) alusel olid populaarseimad terminid „arvan“, „kõik“, 

„projekt“, „rohkem“ ja „projektijuhtimine“. Sõnapilve tulemused viitavad intervjueeritavate 

arvamustele ja seisukohtadele seoses projektiportfelli juhtimise ja arengutega. Sõnade 
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esinemissagedusega saab tutvuda lisas 21. Täpsemalt esinenud seisukohad on välja toodud 

cross-case analüüsi tabelis 4. 

Tabel 4. Projektiportfelli juhtide isiklike arvamuste cross-case analüüsi tabel 

ME EM GI EG ES 
Projektiportfelli juhtimise tulevik 
*nõudlusest 
lähtuv 
*kasumist lähtuv 

*automatiseeritus 
*uued 
kontseptsioonid 
 

*kasvav *automaatne 
riskihindamine 
*internetipõhisem 
*kohanemisvõime 
kiirenemine 
*efektiivsem 
ristkasutus 
*kiirenev 

*automaatne 

Intervjueeritavate lisa 
  *Eesti 

projektijuhtimine 
kehvas seisus 

*Eestis 
projektijuhtimine 
alatähtsustatud 
*Eestis 
planeeritakse vähe 
*pidev 
tulekahjude 
kustutamine 

 

Allikas: (Koostatud töö autori poolt lisas 3 toodud intervjuude põhjal) 

Kolm ettevõtet viiest leidsid, et projektiportfelli juhtimine saab olema rohkem 

automaatne ja automatiseeritud. Masinaehituse ettevõtte seisukohalt on tulevikus 

projektiportfelli juhtimine rohkem lähtuv nõudlusest ja kasumist. Ehitusettevõtte näeb lisaks 

automatiseeritusele uute kontseptsioonide tekkimist. Graanul Invest AS sõnul on roll 

projektiportfelli juhtimise roll kasvav. Elektrigeneraatorite ettevõtte kohaselt lisaks 

automaatsele riskihindamisele muutub süsteem rohkem internetipõhiseks, kohanemisvõime 

kiireneb, toimub efektiivsem ristkasutus ja üleüldiselt muutub portfellijuhtimine kiiremaks. 

Intervjuu lõpetuseks pakkusid lisakommentaare kaks ettevõtet viiest, kes mõlemad 

väljendasid arvamust, et Eesti projektijuhtimine on madalas või kehvas seisus. Seisukohta 

Eesti projektijuhtimise tasemest ja selle põhjustest kirjeldab järgmine tsitaat: 

 

„Ja ega ma olen ise ka seda samamoodi näinud, et ega Eestis mina ei tea üldse, kus Eestis on 

põhimõtteliselt võimalik projektijuhiks õppida ja olles ka ise projektijuht ja vaadates neid 

ehitusfirmasid ja nii edasi ja nii edasi kuidas projekte juhitakse, et mõnikord saab peast kinni 
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hoida, et kuidas üldse selliste nagu lahenduste peale tullakse ja siis ongi et kõik on nagu 

iseõppijad. Et ei ole tegelikult sellist kui sa saadki, tahad majandusharidust, mina olen 

elektroenergeetika haridusega, tahan seda elektriharidust, siis TTÜs on erialad onju, aga kui 

tahad siukest juhtimist või projektijuhtimist, siis sellist eriala põhimõtteliselt Eestis ei ole. Ma 

ei tea kus see õpetatakse. Võib-olla TTÜs ärijuhtimine on, aga noh ärijuhtimine ei ole sama, 

mis projektijuhtimine. Selles suhtes et kõik Eestis on iseõppinud, kes on siis paremini, kes 

kehvemini, et seda ma näen kindlasti nagu vajaka...“ (Graanul Invest AS CTO) 

 

Intervjueeritavad näevad, et projektiportfelli roll on tulevikus kasvav, mis arvatavasti 

tuleneb nende endi kogemustest projektide kasvavas rollis ettevõtetes ja sooviga parendada 

lisaks tootmisprotsessidele projektijuhtimise põhimõtteid. Lisaks nähakse projektiportfelli 

juhtimise automatiseerituse kasvu. Probleemsena tunnistatakse Eesti projektijuhtimise nõrka 

taset, mis võib olla takistavaks faktoriks üldisele projektijuhtimise kvaliteedile. Soov 

ettevõtete paremaks töökorralduseks on olemas, küsimus on kuidas seda teha. 

3.3.  Järeldused 

Töö eesmärgiks oli leida vastus küsimusele, missuguseid tehnikaid projektiportfellide 

juhid kasutavad juhtimaks ja haldamaks organisatsioonide projektiportfelle. Leidmaks vastuse 

küsimusele uuriti esialgu ettevõtete projektiportfellide profiile. 

Eelnevas peatükis käsitletud ja arutletud tulemuste põhjal võib teha järgmised 

järeldused: 

• üldised teoreetilised teadmised projektiportfelli juhtimisest on madalad; 

• mida suuremate ja paremate majandustulemustega organisatsioon, seda kõrgem 

projektiportfelli küpsusaste; 

• pikema ajalooga välisriikide organisatsioonide projektiportfelli küpsusaste on 

kõrgemal tasemel kui seda Eesti kapitalil põhinevates ettevõtetes; 

• ettevõtted soovivad parendada oma projektiportfellide juhtimise süsteeme ning 

tutvuda lähemalt olemasolevate teooriatega; 

• ettevõtete projektiportfeli küpsusastmed määravad kasutusel olevate tehnikate arvu, 

sageduse ja kompleksuse; 
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• madalamal küpsusastmel rakendatakse rohkem intuitsioonil põhinevaid, lihtsaid või 

kvantitatiivseid tehnikaid; 

• kõrgemal küpsusastmel rakendatakse rohkem struktureeritud lähenemisest, üles on 

ehitatud keerulisemad süsteemid projektide hindamisel ja kasutatakse kvalitatiivseid 

tehnikaid; 

• mida kõrgemale küpsusastmele jõutakse, seda enam kaugenetakse intuitiivsetest 

selekteerimistehnikatest ja suunitletakse ennast kasutama kvantitatiivseid ja rohkem 

kvalitatiivseid tehnikaid; 

• projektiportfelli haldamiseks on ettevõtted leidnud endale mugavaima ja võimalikult 

vähest aega nõudva haldussüsteemi; 

• igapäevases halduses keskendutakse pigem aktiivse suhtluse loomisele, läbi vestluse ja 

koosolekute; 

• IT tarkvara ja süsteemid on olulised toetavad tehnikad projektiportfellide haldamisel; 

• igapäevases halduses välditakse täiendavat dokumenteerimist ja portfelli juhtimisel 

toetutakse teiste inimeste juhtimisele ja nende kompetentsile; 

• Eesti tootmisettevõtete seas on kasutusel vähe traditsioonilisi projektiportfelli 

juhtimise tehnikaid; 

• projektiportfelli juhtimise rolli nähakse tulevikus kasvamas; 

• nähakse üldiselt Eesti projektijuhtimises nõrka taset. 

Kvalitatiivse mitmese juhtumiuuringu tulemusena võib Eesti tootmisettevõtetele 

projektiportfellide juhtimise tehnikate kasutamiseks teha järgmised soovitused: 

• lähemalt tutvuda projektiportfelli juhtimise teooriatega läbi erinevate infoallikate 

(rahvusvahelised standardid, raamatud-õpikud, koolitused, Internet); 

• madalama küpsusastmega ettevõtetel suunitleda ennast esialgu projektiportfelli 

juhtimissüsteemi loomisele, mille järel valida organisatsioonile sobivad tehnikad, 

mida rakendada; 

• keskmise küpsusastmega ettevõtetel üle vaadata kasutusel olevate tehnikate loetelu 

ning lisada sobivaid tehnikaid, mis lisaks kvantitatiivsetele tehnikatele sisaldaksid ka 

kvalitatiivseid; 

• kõrgema küpsusastmega ettevõtetel analüüsida olemasolevaid tehnikaid ning 

kasutusest eemaldada ja/või lisada uusi, mis sobiksid paremini situatsiooni, vähendaks 
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bürokraatiat ning oleks suunitletud arvestamaks rohkem organisatsiooni 

äristrateegiliste vajadustega; 

• projektiportfelli juhtimiseks kasutusele võtta IT tarkvarasid või süsteeme, mis aitaksid 

paremini säilitada ülevaadet portfelli üle, vähendaks  ajakulu ning tagaks mugavama 

kontrollimehhanismi; 

• oluline on tagada organisatsiooni sisene õpe teostatud projektide dokumenteerimisel 

ning seal esinenud õnnestunud ja ebaõnnestunud tegevuste info talletamiseks, mida 

oleks võimalik kasutada tulevikus projektiportfelli projektide läbiviimisel. 

Soovitused, mida iga küpsusaste peaks järgnevalt tegema enda parendamiseks, on 

kooskõlas ka küpsusastmete standarditega. Loetletud punktide abil loodab töö autor, et Eesti 

tootmisettevõtted omandavad rohkem teadmisi projektiportfellide paremaks juhtimiseks, mis 

aitab luua efektiivsema majanduskeskkonna mikro- ja makrotasandil. 
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KOKKUVÕTE 

Projektijuhtimise meetodite kasutamine on tõusuteel. Probleemiks on vähesed 

teadmised Eesti ettevõtete poolt kasutatavate projektiportfelli juhtimise tehnikatest. 

Probleemile lahenduse leidmiseks püstitati uurimisküsimus – missuguseid tehnikaid 

projektiportfellide juhid kasutavad juhtimaks ja haldamaks organisatsioonide 

projektiportfelle? 

Seetõttu oli töö eesmärgiks luua spetsiifilisem teadmine projektiportfellide juhtimise 

tehnikatest ja protsessidest, mida oleks võimalik tulevikus kasutada täiendavate uurimustööde 

tegemiseks ning laiendada omandatud teadmisi ka teistele ettevõtetele praktikas 

rakendamiseks. Töö eesmärk sai täidetud ning ülevaade kasutatavatest tehnikatest Eesti 

tootmisettevõtete näitel loodud. 

Uuring viidi läbi kasutades mitmejuhtumi põhist kvalitatiivset uuringut. Valimiks 

valiti erinevad Eesti keskmised ja suuremad tootmisettevõtted, kelle hulgas leidus 

projektiportfelli juhi ülesandeid täitev töötaja. Uuringus osalesid viis Eesti tootmisettevõtet, 

kellega projektiportfelli juhtide viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu. Intervjuud olid jagatud 

neljaks teemaks: projektiportfelli profiil, projektide selekteerimise tehnikad, projektiportfelli 

haldamise tehnikad ja projektiportfelli juhtide arvamus projektiportfelli juhtimise tulevikust. 

Intervjuud salvestati ja transkribeeriti, mille järgselt viidi tehtud intervjuude alusel läbi 

analüüs. 

Intervjuude analüüsimisel kasutati within-case analüüsi juhtumipõhiselt, sisuanalüüsi 

sõnapilvede abil juhtumipõhiselt ja intervjuu teemade lõikes ning cross-case analüüsi 

võrdlemaks juhtumeid üksteisega leidmaks sarnasusi ja erinevusi. 

Tulemused näitasid erinevate tehnikate kasutamist, mis olid tihedalt seotud ettevõtete 

erinevate küpsusastmetega. Erinevaid tehnikaid, mida kasutatakse ei esinenud küll palju, kuid 

tulemustest oli võimalik luua järeldused, mis kirjeldaksid hetkeolukorda projektiportfelli 

juhtimise tehnikate kohta. Töö tulemusel tekkinud järeldused olid järgnevad: 

• üldised teoreetilised teadmised projektiportfelli juhtimisest on madalad; 
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• mida suuremate ja paremate majandustulemustega organisatsioon, seda kõrgem 

projektiportfelli küpsusaste; 

• pikema ajalooga välisriikide organisatsioonide projektiportfelli küpsusaste on 

kõrgemal tasemel kui seda Eesti kapitalil põhinevates ettevõtetes; 

• ettevõtted soovivad parendada oma projektiportfellide juhtimise süsteeme ning 

tutvuda lähemalt olemasolevate teooriatega; 

• ettevõtete projektiportfeli küpsusastmed määravad kasutusel olevate tehnikate arvu, 

sageduse ja kompleksuse; 

• madalamal küpsusastmel rakendatakse rohkem intuitsioonil põhinevaid, lihtsaid või 

kvantitatiivseid tehnikaid; 

• kõrgemal küpsusastmel rakendatakse rohkem struktureeritud lähenemisest, üles on 

ehitatud keerulisemad süsteemid projektide hindamisel ja kasutatakse kvalitatiivseid 

tehnikaid; 

• mida kõrgemale küpsusastmele jõutakse, seda enam kaugenetakse intuitiivsetest 

selekteerimistehnikatest ja suunitletakse ennast kasutama kvantitatiivseid ja rohkem 

kvalitatiivseid tehnikaid; 

• projektiportfelli haldamiseks on ettevõtted leidnud endale mugavaima ja võimalikult 

vähest aega nõudva haldussüsteemi; 

• igapäevases halduses keskendutakse pigem aktiivse suhtluse loomisele, läbi vestluse ja 

koosolekute; 

• IT tarkvara ja süsteemid on olulised toetavad tehnikad projektiportfellide haldamisel; 

• igapäevases halduses välditakse täiendavat dokumenteerimist ja portfelli juhtimisel 

toetutakse teiste inimeste juhtimisele ja nende kompetentsile; 

• Eesti tootmisettevõtete seas on kasutusel vähe traditsioonilisi projektiportfelli 

juhtimise tehnikaid; 

• projektiportfelli juhtimise rolli nähakse tulevikus kasvamas; 

• nähakse üldiselt Eesti projektijuhtimises nõrka taset. 

Intervjuude tulemusel loodud järelduste põhjal koostas töö autor soovitused Eesti 

tootmisettevõtetele projektiportfellide juhtimise tehnikate kasutamisel. Soovitused on 

järgmised: 

• lähemalt tutvuda projektiportfelli juhtimise teooriatega läbi erinevate infoallikate 

(rahvusvahelised standardid, raamatud-õpikud, koolitused, Internet); 
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• madalama küpsusastmega ettevõtetel suunitleda ennast esialgu projektiportfelli 

juhtimissüsteemi loomisele, mille järel valida organisatsioonile sobivad tehnikad, 

mida rakendada; 

• keskmise küpsusastmega ettevõtetel üle vaadata kasutusel olevate tehnikate loetelu 

ning lisada sobivaid tehnikaid, mis lisaks kvantitatiivsetele tehnikatele sisaldaksid ka 

kvalitatiivseid; 

• kõrgema küpsusastmega ettevõtetel analüüsida olemasolevaid tehnikaid ning 

kasutusest eemaldada ja/või lisada uusi, mis sobiksid paremini situatsiooni, vähendaks 

bürokraatiat ning oleks suunitletud arvestamaks rohkem organisatsiooni 

äristrateegiliste vajadustega; 

• projektiportfelli juhtimiseks kasutusele võtta IT tarkvarasid või süsteeme, mis aitaksid 

paremini säilitada ülevaadet portfelli üle, vähendaks  ajakulu ning tagaks mugavama 

kontrollimehhanismi; 

• oluline on tagada organisatsiooni sisene õpe teostatud projektide dokumenteerimisel 

ning seal esinenud õnnestunud ja ebaõnnestunud tegevuste info talletamiseks, mida 

oleks võimalik kasutada tulevikus projektiportfelli projektide läbiviimisel. 

Soovitused erinevate küpsusastmetes organisatsioonidele on kooskõlas ka 

küpsusastmete standardite soovitustega, mis aitaks organisatsioonidel edasi jõuda järgmisele 

astmele. Loetletud soovitustega loodab töö autor, et ettevõtetel õnnestub parendada 

olemasolevat projektiportfelli juhtimist ning aitab kaasa organisatsioonide tulemuslikumale 

juhtimisele. 

Töö autori seisukohast on projektiportfelli juhtimise tehnikate edaspidine laialdasem 

uurimine vajalik. Konkureerimaks maailmas teiste ettevõtetega, kes on rakendanud 

projektiportfelli juhtimise teooriaid peab looma parema arusaama olemasolevatest tehnikatest 

ning suunama saadud teadmisi ettevõtetele.  
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SUMMARY 

 

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT TECHNIQUES BASED ON 

ESTONIAN MANUFACTURING COMPANIES 

 

Oliver Lehtmets 

 

The usage of project management methods in business management are on a steady 

rise. It is estimated that in the years 2010-2020 there will be globally created 15,7 million new 

project management jobs (PMI 2013). Project management concentrates on the usage of 

knowledge, skills, tools and techniques to manage projects (PMBOK 2004) while project 

portfolio management concentrates on developing and creating right projects to manage 

(Cooper et al 2001). In order to understand the different systems and processes in project 

portfolio management this paper concentrates on creating knowledge about the techniques 

used in project portfolio management. 

The problem is that there is little research done on what techniques do Estonian 

companies use when managing their project portfolios. Research question – which 

techniques do the project portfolio managers use in order to manage and administer 

project portfolios? To find out the answer to this question the author of this work 

concentrated on the medium and large Estonian manufacturing companies. 

First, the relevant theories and previous researches were investigated to create a basis 

for knowledge in project portfolio management and to understand the techniques that have 

been found from earlier researches. Theories about project portfolio management techniques 

were split into three parts: project selection techniques, project portfolio administration 

techniques and techniques used in the two previous one simultaneously. This was created due 

to the fact that presented theories can be divided into such categories and help to create a 

more specific understanding in different parts of project portfolio management. 
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A qualitative multiple case study was conducted. The sample was created using 

Estonian manufacturing companies of which five companies agreed to participate in the 

research. Companies were machine manufacturer, electric generator manufacturer, building 

materials manufacturer, electrical appliance manufacturer and Graanul Invest AS. Four of the 

formentioned companies asked for full anonymity which was of course given.  Case study 

was done by using partially structured interviews which were recorded, transcribed and 

analysed. Interviews were divided into four main parts: project portfolio profile, project 

selection techniques, portfolio administration techniques and opinions of the project portfolio 

managers on the future of project portfolio management. The results were analysed using 

within-case, content and cross-case analysis. 

Conclusions were drawn from the results of these analysis. Conclusions were as 

follows: 

• overall knowledge of project portfolio management is low; 

• the bigger and better the business results of the organization the higher the level of 

portfolio management maturity; 

• foreign companies whose history is longer have the higher level of portfolio 

management maturity than the companies based on Estonian capital; 

• companies wish to improve their project portfolio management systems and get 

acquinted more with the existing theories; 

• project portfolio maturity determine the number of techniques used, their frequency 

and complexity; 

• on lower levels of maturity the companies use techniques that are based on intuition, 

are simple or quantitive; 

• on higher levels of maturity the companies use structured approach, have a more 

complex systems for project evaluation and use more qualitative techniques; 

• the higher the level of maturity in the company the further away from intuition the 

selection techniques become and focus concentrates on using quantitative and more 

qualitative techniques; 

• to administer project portfolios, companies have chosen the most comfortable and less 

time consuming administration systems; 

• in day-to-day administration of project portfolios, companies concentrate on creating 

active communication through conversation and meetings; 
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• IT software and IT systems are an important supporting techniques to administer 

project portfolios; 

• day-to-day admintrating avoids additional documentation and steers itself to 

administer the portfolio by relying on people and their competence; 

• there are very few traditional project portfolio management techniques used among the 

Estonian manufacturing companies; 

• role of project portfolio management is seen as a rising trend; 

• Estonian project management is on a weak level. 

From the conclusions the author of this work provided a set of recommendations for 

Estonian manufacturing companies in using the project portfolio management techniques. 

Recommendations were as follows: 

• get more acquinted with the project portfolio management theories through different 

information sources (global standards, books-textbooks, training, Internet); 

• companies on lower levels of maturity to first focus on creating a project portfolio 

management system after which to pick out suitable techniques which to use; 

• companies on middle level of maturity to revisit the techniques used and select 

suitable techniques that besides quanitative techniques would have a qualitative side; 

• companies on the higher level of maturity to analyse the existing techniques, remove 

and/or add new techniques which would fit better into situations, lessen the 

bureaucracy and would be focused on reckoning the existing business strategies; 

• for project portfolio administration start using IT software and IT systems which 

would help better to maintain an overview about the portfolio, lessen time costs and 

offer a more comfortable control mechanism; 

• important is to establish an inner organization learning system by documenting 

projects done and highlighting things that went right and wrong which would be 

useful in the future for other projects in the portfolio. 

The recommendations for different maturity levels to reach the next level comply with 

the maturity level starndards. Through these recommendations the author of this work hopes 

the companies will succeed in creating a better project portfolio management systems to help 

creating a more effective companies. 

From the author’s point of view additional and broader research in finding more 

information about techniques used is needed. To compete with other companies in the world a 
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better understanding of these methods is necessary and the new knowledge created has to be 

channeled to the companies who are looking for better ways to manage their project 

portfolios. 
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LISAD 

Lisa 1. OGC projektiportfelli küpsusastmete mudeli kirjeldused 

 

1. Äratundmine 

Dokumenteerimata, põhisõnavara (ei pruugi olla ühine või terviklik), puuduvad 

juhtnöörid ja toetav dokumentatsioon. Süsteem on ad-hoc ja juhitamatu. 

2. Korratav 

Kohalikult arendatud, üldtunnustatud lähenemised, mallid, ad-hoc õpe, ekspertiisi 

saared, algatused loodud isolatsioonis, minimaalsed tõestused pidevast parendamisest, 

lihtsad tegevuspõhised plaanid, fookus võib olla alustamisel ja esialgse 

dokumentatsiooni loomisel, nõrk omavaheline sisemine töö teostamine 

3. Defineeritud 

Organisatoorne lai terviklikkus, protsessi omandus, standardid paigas (näiteks rollid ja 

vastutused), protsessid defineeritud sisendite ja väljunditega, keskne kontrolligrupp, 

järjepidev tööriistade kasutus, juhised kuidas midagi teha, süsteemi raamistik, 

valitsemine selgelt määratletud, võimekas meeskond, konfiguratsiooni süsteem, hea 

kommunikatsioon ja koostöö, strateegiline planeerimise seosed, läbinägelik 

lähenemine juhtimisele. 

4. Juhitud 

Ettevõtte juhtimise ja funktsioonidega integreeritus, täpne informatsioon, statistiline 

analüüs, kompetentne ja kvalifitseeritud meeskond, kindlus paigas, ärivõime 

juhtimine, juhatuse tasemel omandus, mentorid, protsessijuhtimine, strateegilise 

planeerimise joondus, lähenemised üle vaadatud, järjekindel käitumine, kvantitatiivne 

lähenemine juhtimisele, koostöö, kohanemisvõimeline. 

5. Optimiseeritud 

Algus, lõpp, suund, protsesside optimeerimine, äriprotsesside omandus, integratsioon 

strateegilise suunaga, vigadest õppimise põhimõtted rakendatud, pidev parendamine, 

üldine hüvang organisatsioonile, ladus ja automaatne, stabiilne, väärtuspõhine 

käitumine, tõenduspõhine juhtimine, innovatsioon. 
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Lisa 2. Magistritöö intervjuu põhi 

Ettevõtte ja projektiportfelli profiili loomine 

1. Kirjeldage palun praegust ettevõtte projektiportfelli. 

Missugune on projektiportfelli maht? 

Kuidas segmenteerite portfelli projekte ajalise kestvuse järgi? 

Kuidas segmenteerite portfelli projekte nende valdkonna lõikes? 

Kuidas kirjeldaksite projektiportfelli eelarvelist mahtu? 

Kuidas kirjeldaksite projektiportfelli tuluprognoose? 

2. Kuidas kirjeldaksite Teie organisatsiooni projektiportfelli küpsusastet? 

Kui hindate oma organisatsiooni projektiportfelli juhtimise küpsusastet vastavalt 

küpsusastme mudelile, siis kuhu organisatsiooni paigutaksite? 

3. Kuidas defineerite Teie mis on projektiportfelli juhtimine? 

 

Projektiportfelli projektide selekteerimise tehnikad 

1. Kirjeldage palun projektide valimise otsustajate meeskonda. 

2. Kirjeldage palun otsustajate kooskäimise sagedust. 

3. Kirjeldage palun kuidas valite projekte portfelli. 

Kuidas teostate esialgsete projektide loomist portfelli? 

Kuidas teostate projektide prioriseerimist? 

Kuidas teostate projektide autoriseerimist? 

4. Tooge palun mõni näide projektide portfelli valimise tehnikate kasutamise kohta. 

5. Täpsustage palun missuguseid projektide portfelli valimise tehnikaid kasutate kõige 

rohkem, missuguseid vähem? 

6. Selgitage palun miks kasutate just neid tehnikaid? 

7. Kirjeldage palun missugused on nende tehnikate plussid ja miinused. 

 

Projektiportfelli igapäevase haldamise tehnikad 

1. Kirjeldage palun meeskonda, kes tegelevad projektiportfelli haldamisega. 
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2. Kirjeldage palun kuidas käib projektiportfelli haldamine? 

Kuidas teostate projektiportfelli igapäevast juhtimist? 

Kuidas teostate projektiportfelli kontrolli? 

Kuidas tagate projektiportfelli igapäevase edukuse? 

Kuidas on üles ehitatud Teie kommunikatsioon juhtkonna ja projektijuhtide vahel? 

3. Tooge palun mõni näide projektiportfelli haldamise tehnikate kasutamise kohta. 

4. Täpsustage palun missuguseid tehnikaid projektiportfelli haldamisel kasutate kõige 

rohkem, missuguseid vähem? 

5. Selgitage palun miks kasutate just neid tehnikaid? 

6. Kirjeldage palun missugused on nende tehnikate plussid ja miinused. 

7. Missuguseid projektide portfelli valimise tehnikaid kasutate projektiportfelli 

haldamiseks? 

 

Lõpetuseks 

1. Kirjeldage palun milline on Teie arvates projektiportfelli juhtimise tulevik teie 

valdkonnas? 

2. Kas soovite midagi veel lõpetuseks lisada 
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Lisa 3. Intervjuude transkriptsioonid 

 

Transkriptsioon 1: elektrigeneraatorite ettevõte projektijuhtimise osakonna juhataja, 
21. aprill 2017 
 
Küsija: Nii. (.) Alustame siis sellest, et kirjeldage palun oma projektiportfelli ettevõttes. 
Vastaja: Aaa, põhimõtteliselt projektiportfell jaguneb vastavalt siis toote klassifikatsioonidele 
aplikatsioonialade järgi, meil on, eee, ütleme siis neli põhilist aplikatsiooniala on 
maageneraatorid, tuulegeneraatorid ja jaa ütleme siis mereaplikatsioonidele toodetavad 
generaatorid ning siis on ütleme siis järelmüügigeneraatorid või siis service nagu mis me 
nimetame hooldusüksuse generaatorid. Et ee põhimõtteliselt jaguneb meie põhiline portfell 
nende nelja valdkonna vahel ja ütleme et alamsegmentatsioon on siis selle aplikatsioonialade 
sees, ennekõike on see nagu väga tugevalt eristuv tuule poolel. Kui nagu landi, ütleme siis 
maageneraatorite ja meregeneraatorite puhul on tegemist platvormitootega ehk seda 
konfigureeritakse vastavalt kliendi vajadusele, siis tuulegeneraatorite puhul tuulegeneraatorid 
on osa nagu ütleme siis sellest kogu tuuleturbiini süsteemist ja sinna nagu generaatorid alati 
disainitakse vastavalt kliendi nõuetele nii-öelda from scratch või algusest peale ehk 
arendatakse spetsiaalselt nagu generaatorid välja, mis on siis eraldi platvormid. Ehk et meie 
nagu projektiportfelli juhtimine on tooteportfelli põhine. 
K: See on nagu selline segmentatsioon siukene? 
V: Jah. 
K: Aga missugune see maht on? 
V: Defineeri maht 
K: Me räägime projektide arvust näiteks. 
V: Projekte ei ole palju. Projektide hulk on väike kuna nende kestvus on tavaliselt pigem 
pikk. Tüüpiline projekt kestab ütleme lühematel puhkudel neljast kuust, pikematel puhkudel 
kolme aastani. Ja see juba defineerib ka nagu selle projekti suuruse ja komplektsuse ja 
projekte jooksvalt on võib-olla 10-20 vahel aktiivseid. Okei service, välja arvatud service, sest 
seal on ka palju väikseid projekte. Seal, service portfelli ma väga täna ei puuduta, sest see on 
väga segmenteeritud, väga erinevad projektid, neid on väga raske nagu nii-öelda 
struktureerida ja sellepärast on ka natuke teistsugune ärivaldkond. Aga kui räägime 
põhivaldkonnast, milleks on nii-öelda uued tooted, siis ütleme siis nagu jah uus install base 
siis seal on meil kuskil 20 projekti aktiivselt korraga. 
K: Ma saan siis aru, et kui meil on need kolm tootepõhist segmentatsiooni, siis tegelikult 
on ka neljas, mis on need service’iga seotud? 
V: Jah, jah. Võime nii öelda jah. 
K: Kas eelarvelise mahu suhtes, kuidas need kolm üksteisest või neli üksteisest 
erinevad? 
V: (.) Nende nagu toodete natuur on selles mõttes nagu erinev, kui land’i ja marine’i puhul 
ütleme nii et ei ole tegemist otseselt seeriaäriga vaid konfigureeritakse mingi hulk tooteid, 
tavaliselt need tooted ei ole väga suures hulgas, mis müüakse mingitele projektidele, siis 
tuuleäris projektid on suuremamahulised, aga samas see sama toode mida müüakse on 
standartne. Kui ta on välja arendatud, siis ta on standartne, ta on seeriatoode. Mistõttu 
rahalises mahus tuuleprojektid on suuremad ilmselgelt kui on marine ja land projektid, aga 
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ütleme tuule omad on siis selles suhtes kõige suurema (kapasiidiga) ja siis on marine’id ja 
land projektid võivad varieeruda alates ka ühest generaatorist. Üks generaator võib ka olla 
mingi projekt. Näiteks on olemas siis land ehk siis maageneraatorite poole peal. Turbiini.. 
ühesõnaga neid maageneraatoreid saab ühendada tootmiseks kas diisel- või gaasimootorite 
taha või siis ka auruturbiinide taha näiteks. Meil see auruturbiinide äripoolel on täiesti 
tavaline, et on projekt üks generaator, näiteks mingisugused koostootmisjaamad. 
K: Okei. 
V: Või backup jaamad. 
K: Okei. Aga (.) Kolm segmenteeritud. 
V: Suurepäraselt saame meie ettevõtte kontekstis ajada pead sassi, nii et ((naerab)). 
K: Ka teretulnud, rohkem küsimusi tekib, seda parem. Aga ma saangi aru, et kui 
räägime keskmisest kui sellisest, siis meil on lühike defineerite kui neli kuud ja pikad on 
sellised kolme aastased projektid? 
V: Kolme aastane projekt tihtilugu tähendab nagu seda, et seal on mingisugused viiteajad. 
Näiteks meil tehakse, lihtsalt näide tuua, kus on kolme aastane projekt. Kus on kolmeaastane 
projekt? Kolmeaastane projekt esineb peaasjalikult marine’is  ja marine’is sõltub see sellest, 
et kui laevatehastelt tellitakse, kui olete jälginud, tellitakse teinekord laev pluss, näiteks ka 
kliendi laev telliti laev pluss option ühele või kahele laevale veel. Ja sellisel puhul tegelikult 
toodetakse seerialaevasid kaks-kolm-neli tükki ja nende valmimise aeg võib kesta kolm-neli 
aastat. Ja sellisel juhul on see meie jaoks segmenteeritud projekt, mis kestab kolm-neli aastat. 
Mis noh tegelikult selles mõttes on nagu mahus ei ole nii suur. See ei ole tavapärane 
tegelikult. Tavapärane on meil kuni niukene poolteist aastat projektid, kuni poolteist. Ja see 
on tuuleäri suhtes siukese pikkusega. 
K: See poolteist aastat siis defineeriks kui keskmised? 
V: Pigem keskmine on ikkagi (.) Ma ütleks keskmine kuus kuni üheksa kuud. Keskmine on 
seal vahel, poolteist on ka ikkagi pikk projekt. 
K: Kuidas kirjeldaksite kogu selle projektiportfelli küpsusastet organisatsioonis? 
V: (.) No jällegi mis defineerib küpsusastme? 
K: Siin on erinevaid käsitlusi. Kas organisatsioonis on selline algtase, kus kõik on 
teadlikud juba sellest kõigest. 
V: Aga millest? Tootest või projektist või? 
K: Projektiportfelli kontseptsioonidest, selle põhimõttest. 
V: Okei. 
K: Või siis tegeletakse juba kõige kõrgemal astmel, pigem juba projektiportfelli 
optimeerimisülesannete lahendamisega? 
V: Me oleme viimased, kui see on defineeritud viimase astmena, mida praegu rääkisite ehk 
siis see portfelli optimeerimine, siis me oleme selle nii-öelda lävel. Ehk me oleme praegu 
rakendamas nii-öelda (.) tootepõhist portfelli, portfelliülevaatust, portfelli review’d, mille 
eesmärk on optimeerida portfelli ja turu kontekstis seda mida me teeme. 
K: Okei. 
V: Seda tehakse nii-öelda globaalsel tasandil nagu meie äri on globaalne ja meie 
müügiorganisatsioon on globaalne, müüakse erinevates, kus iganes ilma osades ja seda 
vaadatakse ka portfellis organisatsiooni grupis globaalselt ehk meil on rohkem kui üks tehas, 
meil on kokku 10 generaatoritehast, organisatsioonil globaalselt. Aga nüüd me toome selle 
siia kohapealse tehase tasandile. Selle portfelli review. Et noh mis iganes see on. Kui see viies 
punkt on see, kus see optimeerimine juba täieulatuslikult toimub, siis me oleme neljandal 
punktil, ma ei tea. Raske hinnata.  
K: Okei. 
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V: See küpsuse defineerimine sõltub ilmselt seda, mida küpsuseks üldse arvestada. 
K: Ma annan selle abiks ((ulatab Vastajale P3M3 projektiportfelli küpsusastmete 
kirjeldused paberkujul)). Kui ma nüüd avatud küsimuse sain sellise vastu, siis kui 
vaadata sellele peale, siis kuhu paigutaks? 
V: (.30) ((tutvub P3M3 küpsusastmetega)) Vaatan, et siit võib leida erinevatest punktidest 
nagu kokkupuutepunkte, viiendast ja samas kui ma kolmandat hoolega loen, siis võib-olla ka 
midagi mida nagu ei puutu nagu siia otseselt sisse. Muidugi peame sellega ka arvestama, et 
kui räägime projektijuhtimisest või portfoolio juhtimisest, siis need on kaks erinevat asja. Aga 
ma jääksin selles suhtes enda jutu juurde, et ju ta kuskil selle neljanda juures on, ma arvan, et 
ta on managed, aga kas ta on nüüd well-optimized, see on juba järgmine küsimus. 
K: Okei. Selge. 
V: Ja nagu selle optimiseerimise nagu definitsioon võib olla ka laiem kui ainult portfoolio 
põhine, see võib olla ka kliendi nõuetest tulenevalt tootegruppide optimeerimine, et vastata 
turu vajadustele. Portfoolio tasemel optimeerimise tasandil peaks vaatama seda, kas seda 
üldse pakume. Tänases turu kontekstis ikkagi tuleb püüda pakkuda nii palju kui võimalik. 
K: Aga kuidas ise defineerite projektiportfelli juhtimist? 
V: Projektiportfelli juhtimine on ikka ennekõike see, et mis on nagu siis nii-öelda kuidagi 
portfooliot kui sellisest, siis see on nagu nii-öelda (.) ütleme et ennetav tegevus võib-olla või 
selleks et vastata turu nõudmisele, kui räägime projekti portfoolio defineerimisest, siis see on 
execution phase et kui müük on toimunud kui turg on olemas, kuidas me tegelikult viime oma 
projekte ellu, kuidas me viime seda mida müüdud tegelikkuseks ja seal nagu pigem see pool 
on nagu ütleme tööprotsessid, materjaliga seotud protsessid, loomulikult 
kliendikommunikatsioon, kliendisegmendid ja tehniline teadmus, tehniline kompetents 
sealhulgas nagu ka kliendi toetamisel näiteks, et klient ei pruugi alati teada mida ta tahab. Et 
kui räägime nagu projektiportfoolio või projektiportfelli management’ist kui sellisest, siis see 
on pigem nagu alati execution phase ja seal tulemusjuhtimine tegelikult. 
K: Okei. Kui me lähemegi nüüd täpsemaks, et siis kirjeldage palun seda 
otsustusmeeskonda, kes tegelevad projektide valimisega portfelli. 
V: Mis tähendab projektide valimine? Projektide valimisega tegeleb klient. Ehk kui klient on 
valiku teinud, näiteks meie organisatsiooni kasuks, siis loomulikult kuulub see täitmisele. Nii 
et, siin on hästi oluline mitte sassi ajada portfoolio jällegi ja projektiportfell. Projektiportfell 
on selles suhtes reflektsioon portfoolio portfellijuhtimisest eksole ehk siis tooteportfelli 
juhtimisest ja kui tooteportfell on paigas, siis projektid on alati reflektsioon sellest teises. 
Projektid tasandil seal enam mingeid valikuid ei tehta. Kui portfoolio on olemas ja klient on 
sealt midagi ostnud, siis tuleb projekti, et seal ei valita enam midagi. Kui see oli see küsimus, 
et kas me mõnest tellimusest keeldume kuna mingil põhjusel on see meie jaoks 
vastuvõetamatu, siis juhul kui ta on portfellis, siis ilmselt mitte. 
K: Ma siin mõtlengi tegelikult seda, et kui projektiportfelli juhtimise tegelt üks 
põhimõte on eksole valida õiget projekti endale projektiportfelli, mida teostada onju, 
kas seal on siis otsustajad... kas selle otsustamise ajal on seal kindel meeskond või ongi 
tegelikult puhtalt see, et kui kliendil on vajadus, siis teie igatepidi selle täidate? 
V: Ma arvan, et siin on nagu oluline eristada võib-olla organisatsioonis projektijuhtimise 
sügavust. Ehk teisisõnu, mida me müüme. Sellest peab aru saama, et meie tegelikult 
lõppkokkuvõttes müüme toodet. Me ei müü nii öelda süsteemi projekti, et kui räägime 
süsteemi projektidest, siis seal võime rääkida et tooteportfell ongi projekt, et pakume näiteks 
mingeid võtmed kätte lahendusi. Siis me nii-öelda müüme projekti. Me tegelikult siin ei müü 
projekti vaid me müüme, me müüme toodet. Lihtsalt selle toote nii-öelda elluviimiseks kuna 
ta on osa suursüsteemidest on vaja nii-öelda projektijuhtimise tasandit. Ehk teisisõnu meie ei 
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müü projekte, meie müüme tooteid ja toodete müümine on defineeritud läbi portfelli. 
Loomulikult portfelli puhul võib olla ka nagu tegemist projektiäridega ja sellisel juhul alati 
käib see nii-öelda portfoolio tasemel otsusest. Ja need otsused tehakse organisatsiooni grupi 
tasandil. Ehk et globaalne organisatsioon vaatab globaalset nõudlust ja teeb selle järgi 
otsuseid, millised tooted portfelli kuuluvad, millised mitte. Teisisõnu, kui me oleme 
kommertsiaalselt kliendiga kokku leppinud ehk hind ja muud tarnetingimused on sobilikud, 
siis me mis portfellist tarnime, siis projekti tasandil me enam seal otsuseid ei tee. 
K: Okei. 
V: Selles kontekstis me ei tee enam otsuseid. Osa müügiprotsessist. 
K: Sellest millest projektiportfell kui selline nagu koosneb, see otsus tegelikult tuleb 
rahvusvaheliselt tasandilt? 
V: Jah, täpselt nii. Meie siin ei otsusta seda, mis konkreetselt kuulub portfelli. Me küll 
osaleme portfelli töös, aga meie ei tee otsuseid selles osas. 
K: Aga kas teil on üldse välja kujunenud selliseid tehnikaid kui selliseid, kus te tegelete 
nende projektide valimisega? Projektiportfelli koostamisega. 
V: Võib nii öelda et kohapealsel tasandil ei ole. Me anname küll osa selles globaalses 
protsessi kus seda tehakse. Me väga oluline osa alati on ka projektide, kui saame seda 
valikuks nimetada... Ütleme me nagu selles mõttes, et see on hästi kompleksne, et kus maalt 
mida milleks lugeda, kui me räägime sellest, mida meie organisatsioon pakub, siis seal me ei 
osale. Kui me räägime selles mõttes projektivalikust, mis puudutab juba riske ehk mis tuleb 
elluviimise tasandil, siis seal on meil väga selged mehhanismid, mida peame jälgima, 
sõltuvalt ka projekti suurusest ja summast ja üks mehhanisme on riski hindamine ja riski 
hindamise etapp on see etapp, kus võime öelda, et loobume nii-öelda tellimusest, et loobume 
projektist. Projekti olemust me ei defineeri, seda defineerime portfellis, aga kui viime ellu, ei 
vii ellu, see kommertsiaalne otsus, selle jaoks on mehhanismid olemas ja risk review’d või siis 
riski hindamised on sõltuvalt summadest on erinevatel tasanditel, et alates kohapealsest 
tasandist ehk siis Eestist siin mida me teeme kuni lõpetades globaalse tasandiga, kus tehakse 
ka divisjoni tasandil tehakse risk review. Et selleks on meil on eraldi tööriistad, meil on eraldi 
andmebaasid selle jaoks kus tegelt projekti riske hinnatakse ja see on tegelikult võib-olla see 
vastus sinu küsimusele, kus nagu toimub see nii-öelda projektide valik kui nii saame öelda. 
K: Aga kas te ise oskate öelda, selgitada-täpsustada seda globaalset poolt? Kuidas see 
riskihindamine käib, missugused meetodid seal on, süsteemid? 
V: See koosneb mingist peast ütlen ehk kaheksast erinevast etapist ja see hõlmab endas 
põhimõtteliselt kõiki peamisi riski võimalike aspekte. Alates sealhulgas kliendist, kliendi 
võimekusest, näiteks olla jätkusuutlik nii finantsiliselt kui operatsiooniliselt. Loomulikult 
juriidilised nõuded, siis tehnoloogilised riskid, mis on nii meile kui ka kliendil olla, tarneahela 
juhtimislikud riskid, osturiskid. Siis meie poole pealt ka toote teostusalased riskid. (.) Siis 
tegelikult turust tulenevad riskid ehk et see kuidas me positsioneerume võrreldes meie 
konkurentidega ja eelised ja puudused mis meil on. Et see nagu on standartne riski hindamise 
raamistik ja loomulikult üks olulisemaid osasid ikkagi on see finantsiline pool. Ehk kuidas on 
rahavood juhitud ja jaa kõik muu sellega seonduv. 
K: Okei, aga ma saan aru, et kohapeal teete ka samasugust riskihindamist? 
V: Kohapeal on see nagu mõnevõrra lihtsam, et me seal ei ole neid etappe nii palju, et näiteks 
tarnijaid me alati üle ei hinda. Me vaatame kas kriitilisi tarnijaid või uusi tarnijaid, et kogu 
baasi ei hinda. Finantspool on mõnevõrra lihtsam. See natukene alati sõltub ka sellest et 
näiteks kas klient on uus või ta ei ole uus, et kui ei ole uus siis klienti uuesti üle ei hinda, kui 
selle jaoks ei ole spetsiaalset vajadust. Kui ta on uus, siis meil on eraldi protsessiosa 
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hindamiseks ja heakskiitimiseks, et kohapeal ta ei ole nii suure ulatusega ja on pigem 
kohandatav sõltuvalt nagu taustsüsteemist. 
K: Aga see hindamine siis käib niimoodi, et meil on põhimõtteliselt siin mingi teatud arv 
riski aspekte, mida hinnatakse eksole. 
V: Mhmh ((noogutab)) 
K: Finantsiline või siis isikuline või siis ettevõte.  
V: Mhmh ((noogutab)) 
K: Ja nüüd igale neile leitakse mingisugune väärtus. Kas see on siis selline kvalitatiivne 
või kvantitatiivne väärtus? Ma usun, et finantsilises on teil kvantitatiivne väärtus? 
V: Mhmh ((noogutab)). Jah. 
K: Aga missuguse arvutusega... 
V: See võib nagu olla ka atributatiivne eksole, et jah või ei, kas ta pääseb mingist limiidist 
läbi või mitte, jah meil on erinevat krediidihindamist, meil on seal erinevad riskitasemed, mis 
siis sõltuvad seal nendest sisenditest eksole. Näiteks finantsvõimekuse hindamine, eelnev 
ajalugu, maksekäitumine kõik muu selline, mille põhjal lõpuks antakse mingi reiting ja see 
reiting on tegelikult sisend lõplikuks otsuseks. Reiting ise ei välista ega kiida heaks midagi, 
seal taga on ka äriline (depasioon) ja strateegiline mõõde. Me võtame strateegiliselt kuskil 
rohkem või vastupidi vähem riske eksole. Aga selles mõttes seal on jah alati mingisugune 
atribuut aluseks, mille põhjal nagu mida arvestatakse otsuse tegemisel. 
K: Kui me keskendume finantsilistele, kas seal on likviidsusnäitajad...? 
V: Selles mõttes see on väga lihtne, finantsiline, meie sisene finantsiline hindamine käib 
loomulikult mitte sellises keerukuse astmes, aga on analoogselt nii nagu annavad reitinguid ka 
reitingufirmad nagu näiteks A, B, C, D reitinguskaalal, meil on laias laastus analoogne, aga 
loomulikult hindamise sügavus on lihtsam, see ei ole mingisugune... Aga kasutame sealhulgas 
ka nende samuste reitinguagentuuride hinnanguid juurde kui on saadaval ettevõtetele. See on 
üks neid sisendeid meie ettevõtte sisese riski hindamise andmisel. 
K: Teil on siis igasugused erinevad finantsnäitajad, mida välja arvutate ja selle 
tulemusel loote sellele ettevõttele finantsreitingu? 
V: Jah, just. 
K: Aa, okei. Ja ma saan aru, et need kõik teised riskid, mis on pigem sellised 
kvalitatiivsed ja selgitavad eksole, et nende juures annate te hinnangu missuguselt? 
V: Me kasutame nagu erinevaid ikkagi nagu riskihindamist ja selles mõttes riskihindamised 
on valdkonniti veidike nagu erinevad eksole. Näiteks kui me räägime operatsioonide riskidest, 
me kasutame FMEA mudeleid eksole ehk Failure Mode Effect Analysis, kus me siis jällegi 
hindame kogu exposure’it ja kui palju me saame seda maandada mingite tegevustega. Selline 
analüüs tehakse operatsioonilise poole peal näiteks ära. Ja seal nagu see väärtushinnangute 
skaala on teistsugune eksole. Aga suures plaanis kolm korda kolm maatriks kuni üheksa 
punkti, et kust maalt meil see riskitaluvus on. Aga jällegi, me saame sealt mingi kvantitatiivse 
tulemuse mille põhjal tehakse otsus, et seal ei ole välistavaid või sisestavaid tegureid. Lõpuks 
otsustatakse ikka management tasandil. 
K: Management tasand teeb selle otsuse lõpuks? 
V: Õigemini on seal tavaliselt tegelikult nagu komitee. Management, kui me räägime 
management’ist, siis see üldiselt hõlmab kõiki funktsioone, nende otsuste juures on ainult 
tegelikult komitee, kes selle otsuse teeb, kuhu siis kuuluvad ainult asjaalased funktsioonid, 
üldjuhul müük, tehasejuht, kontroller, krediidijuht, sõltuvalt vajaduselt ka maajuht. 
K: Ma saan siis õigesti aru, et projektide hindamisel kasutatakse ka mitu osapoolt, kes 
tegeleb riski hindamisega... 
V: Jah. 
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K: ...pannakse kokku, tullakse kokku ja siis otsustatakse? 
V: Noh jah, kas tullakse füüsiliselt kokku, aga põhimõtteliselt küll jah. Nii ta käib. Osapooled 
annavad oma hinnangu jah. 
K: Kui sageli see toimub? 
V: Sõltuvalt vajadusest. Siis kui on nagu tulemas nagu projekte, millised ütleme ei ole oma 
natuurilt eelnevalt kiidetud. Heakskiidetud. Näiteks kui me räägime marine projektist kui ta 
on standardprojekt, sinna on antud meile mingis ulatuses juba eelheakskiit ja kõik projektid, 
mis selle eelheakskiidu alla lähevad, need kliendid, mis sinna alla lähevad, siis nende puhul 
uusi riskianalüüse ei tee. Kui just midagi olulist ei muutu. Näiteks ma ei tea kliendi 
finantsvõimekus selgelt muutub, omakorda seal on meil monitooringumehhanismid eksole ja 
taga jälgime maksekäitumisi ja kõiki muid asju, kui tuleb mingi indikatsioon, siis tehakse 
üldjuhul selles segmendis vajadusel uus näiteks krediidireitingu hindamine. Aga juhul kui 
meil on nii-öelda eelheakskiidetud risk review’s mingisugune ärimudel, siis seda me ei hakka 
ilma täiendavate risk review’deta. 
K: Okei. Õigemini ma saangi aru, et tegelikult teil need tehnikad, mida te kasutate 
nende projektide valimisel-hindamisel, need on alati ühesed? 
V: Need on, need on meie ärivaldkonnas alati ühesed. Meie ettevõte on kompleksne äri ja 
näiteks service äri ja mõned teised ärivaldkonnad meie ettevõttes võivad kasutada 
teistsuguseid tööriistu. Ja üldjuhul mida kõrgemale tasandile läheb, seda sarnasemaks need 
tegelikult lähevad, sest seda kompleksemaks lähevad projektid ja kui räägime divisjoni riski 

review, riski hindamise metoodikast, siis see on peaaegu samasugune organisatsiooni grupis. 
Seal on mõningaid erinevusi jah, kas ta on nagu nii-öelda süsteemiäri või tooteäri, et seal on 
mõningaid erinevusi, aga suures plaanis põhimõtted on samad. Isegi kui need 
algusmetoodikad sees võivad natukene erineda, põhimõtted on samad. 
K: Õigemini sellist, kui ma paluksin kirjeldada missuguseid kasutate rohkem, milliseid 
nagu vähem nendest tehnikatest, siis need on üldjuhul ikka samaväärsed? Samaväärse 
kasutusega. 
V: Nad on üldjuhul samaväärsed, et (.) mõtlen praegu et projektiäris, milliseid olulisi 
erinevusi seal on. Tegelikult ei ole väga. Põhimõtted on samad. Pigem kus on erinevused on 
kalkulatsioonimehhanismides. Krediidihinnangu andmine on ühesugune, seal ei ole erinevusi, 
aga projekti näiteks meil ka operatsioonides on poole peal, ütlesin eksole, et hinnatakse 
FMEAga, siis ei pea olema FMEA võib olla teisi mudeleid kasutuses, aga meie tootmise 
poole pealt kasutame FMEAd aga võivad mingid muud mudelid olla ka. See on näiteks see, 
mis on puhtalt meie üksusepõhine. 
K: Aga kui me võrdleme nagu neid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid 
riskihindamismeetodeid, siis kummal teie jaoks rohkem kaalu on? 
V: Noh, vot, kvantitatiivne ei ütle kunagi oma sisuta midagi. Selles mõttes, et loomulikult 
annab indikatsiooni lõppkokkuvõttes, mida kõrgemale tasandile minna, seda rohkem 
numbritest juhindutakse eksole. Kuna mina olen jällegi küllaltki operatsioonilisel tasandil, siis 
mind huvitab ennekõike see sisuline pool ja see üks number, ütleme kui meil on üks 
summaarne number, mis ütleb midagi, mille all on midagi umbes neli erinevat hinnangut, 
millest võib-olla üks tegelikult mõjutab kõige rohkem, siis minu jaoks on oluline kas see üks 
kui kriitiline see ikkagi lõppkokkuvõttes tegelikult on, kui hästi ta on hallatav meil. Et ehk 
minu jaoks nagu ütleme see kvantitatiivne kvalitatiivselt ei anna liiga palju sisendit. Et (.) aga 
ta on ka vajalik, ta on ka vajalik. 
K: Aga sellist prioriseerimist projektide lõikes kas teil toimub? 
V: Jaa, ikka. 
K: Seal see prioriseerimine toimub kuidas? Mille alusel? 
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V: (.4) Selles mõttes peaasjalikult tuleneb see ikkagi kliendi nõuetest, kliendi vajadustest. Ehk 
et klientide paindlikkus on erinev, klientide vajadused on erinevad ja neid tuleb teada ja tunda 
ja sellest siis tulenevalt ka priotiseerida. Teine asi mille põhjal projekte priotiseerime on 
loomulikult äriline (depasioon) ehk et need kliendid või need tooted mis on nagu portfellis 
olulisemad, neid tuleb ikkagi selles mõttes vajadusel priotiseerida, et see nagu toimib, aga 
suures plaanis me loomulikult nagu ei eelista otseselt ühtegi klienti teisele. Et ehk suures 
plaanis tuleb kokkulepped täita ja see priotiseerimine saab olla ainult oma ajagraafiku või oma 
tegevuste sees, näiteks optimeerimisel või efektiivsuse saavutamisel, aga tarne poole pealt 
peab see toimuma ikka nagu fluently, seal ei saa olla mingit eelistamist. Teiste arvelt. 
K: Aga see prioriseerimine praegu on siis lähtuvalt tegelikult kliendi vajadustest? 
V: Jah. 
K: Kui me võtame seda, et see riskihindamine niimoodi on, kas see ka sinna mängu 
tuleb? 
V: Põhimõtteliselt kui riskihindamine on hästi ellu viidud ehk see tähendab sealt tehtavad või 
määratud tegevust on ellu viidud, siis see ei peaks rolli mängima. Tegelikult riskihindamise 
põhimõte ongi see, et riskide mis on olemas oleks adresseeritud ja maandatud ja juhul kui nad 
on seda korralikult tehtud, siis tegelikult peaks olema risk maandatud. No loomulikult alati 
nagu riski... noh sellepärast see küsimine priotiseerimise kohta on alati natuke niuke nagu libe 
tee, et tegelikult priotiseerimine... ütleme, et standardolukorras priotiseerimine kui sellist ei 
tohiks olla, see tähendab tegelikult seda, et meil kõik on to-do list tegevused, mida me peame 
tegema ja me teeme neid. Selles järjekorras nagu meil esile tulevad. Priotiseerimine tekib siis 
kui on midagi kriitilisemat kerkimas esile ja siis loomulikult tuleb ka hinnata, sealhulgas ka 
riske, loomulikult. Aga noh, jah, see on riskihindamisega otsene seos. On olemas, aga ma ei 
ütleks et see on nagu niukene laiali ulatuv või või laiali esilduv. 
K: Aga neid tehnikaid kui selliseid kui räägime sellest projektide siis riskihindamisest ja 
sinna juurde kogu see prioriseerimine, siis et need tehnikad mida kasutate, miks te just 
neid tehnikaid kasutate? Kust see nagu tulnud on? 
V: Meil ikka enamus tehnikaid on ikkagi grupis juba kasutusel olevaid. Me ise väga jalgratast 
ei leiuta. Et et... Jällegi priotiseerimisest rääkides, siis seal ei ole mingit ühtset tööriista, et 
need on need punktid mille alusel me... See ei ole kunagi kvantitatiivne. Tähendab ta võib olla 
kvantitatiivne, aga sõltub mida me prioriseerime, kui me räägime konkreetselt... jällegi 
projekte on erinevaid, kui räägime kliendi projektidest ja kliendi projektide elluviimisest, siis 
seal üldjuhul selles mõttes me nagu üldjuhul kvantitatiivseid asju vähemalt selles mõttes ei 
kasuta, et me loeme numbrid kokku ja ütleme, et vot see on see järjekord. Loomulikult me 
numbreid teame ja need mõjutavad otsust, aga niisugused ütleme siis kiired priotiseerimised 
käivad ikkagi sõltuvalt situatsioonist. Strateegilised priotiseerimised need loomulikult on 
kvantitatiivsed, need on ikkagi finantsilised, finatsilist mõju omavat. Kas siis ühele või teisele 
näitajale, seal ei pruugi kasumlikkus olla ja võib-olla ilmtingimata mitte käive, seal võib olla 
näiteks käibekapitali juhtimislikud küsimused, et kuidas ja kui palju me materjale hoiame ja 
kas loome ladu kliendile või ei loo ladu. Niisuguste asjade otsustamine käib üldjuhul ikkagi 
mingite finantsnäitajate põhjal. 
K: Okei. 
V: Aga kõik need metoodikad vähem või rohkem üldjuhul meil ikkagi on juba mujal teises 
grupis kasutusel, mida ka meie kasutame, me selles mõttes nagu jalgratast ei leiuta. Need 
tööriistad on meil tegelikult saadaval. 
K: Näete plusse ja miinuseid nende tehnikate juures? 
V: Nende tehnikatega on teinekord see probleem, et mis on üldse suurte gruppide probleem, 
et mõningad tööriistad on tehtud liiga komplekseks ja ei sobi igasse situatsiooni. Meil 
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mõningates kontekstides ei ole vaja nii põhjalike hinnanguid... jah selles mõttes nii põhjalikke 
hinnanguid, et need tööriistad käsitlevad absoluutselt kõiki valdkondi ühesuguse või isegi 
ütleme kaugeleulatuva sügavusega ja sõltuvalt projektide natuurist kõikides valdkondades ei 
pruugi olla see nagu õigustatud ja see mis ta nagu tekitab sügavus iseenesest ei ole paha, aga 
ta tekitab lihtsalt küllaltki suure ressursikulu võib-olla kohtades kus ei ole nagu põhjendatud. 
Et ehk et tegeleme teinekord nagu asjadega mis võib-olla ei vajaks nii palju tegelemist, aga 
kuna nagu grupi tööriistad näevad seda ette, siis peame seda tegema. See on nagu see 
negatiivne pool. Positiivne pool on loomulikult ka alati olemas eksole, et samas on ta 
struktuurne, ta käsitleb siiski kõiki valdkondi, okei sügavuse küsimus on teine, aga 
valdkonnad kõik on kaetud, mis peavad olema kaetud, mis võib-olla ilma nagu asjakohaste 
tööriistade rakendamiseta võivad lihtsalt ununeda ja seljuhul riskihindamine ei ole piisav. 
K: Okei. Aga ma saan siis.. Täpsustage mind kui ma eksin. Põhimõtteliselt kui me 
räägime nüüd nende projektide valikust portfelli, siis need tehnikad mida kasutate on 
riskijuhtimise hindamist... 
V: Mhmh ((noogutab)) 
K: ...nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid... 
V: Mhmh ((noogutab)) 
K: ...ja seeläbi priotiseerimisel kasutate, lähtute siis kliendi vajadusest... 
V: Ennekõike. 
K: ...ja selle järgi panete paika? 
V: Kliendi vajadused ennekõike, aga noh muidugi eks järgmine (depasioon) on äriline mõju. 
See äriline mõju võib jällegi olla nagu kaheosaline, et ta võib olla otsene äriline mõju, mis 
tähendab täielikult finantstulemusi, aga ta võib olla ka kaudne ärimõju ehk strateegiline 
ärimõju, mis siis tähendab kliendisuhtlust, globaalsel ettevõttes nagu meil, see võib ka 
tähendada globaalset mõju, mis tähendab seda, et see võib olla meie äri ja meie toote 
kontekstis ei ole väga oluline, aga see võib olla globaalselt väga oluline. Klient, kuna ta ostab 
meie ettevõtte teistelt tehastelt või üksustest väga suurtes mahtudes, et tegelikult see on 
informatsioon, mida peame siukeste otsuste puhul ka silmas pidama. 
K: Kui me räägime räägime priotiseerimisest, siis kas see ressursside.. kui me räägime 
ressurside jaotamisest nendele projektidele, kas see mõjutab kuidagi? Kuidas? 
V: Aaaa (.) Noo (.) Struktuurselt ma ei saaks nii võib-olla öelda. Struktuurselt jällegi peavad 
kõik tegevused olema kaetud ja struktuurselt me loomulikult nagu jälgime... see ressursside 
jaotus on alati hea küsimus projektijuhtimise puhul. See on üks niukeseid olulisi väljakutseid. 
Et ee, ideaaltingimustes nagu selles mõttes me muidugi nagu peaksime nagu suutma kõik ära 
teha mis vaja, aga tegelikkuses muidugi vastavalt vajadusele tuleb täpselt nii nagu ma enne 
rääkisin projekti priotiseerimises nii ka projekti ressursside priotiseerimisel. Ega mis see 
priotiseerimine lõppkokkuvõttes muud ongi, priotiseerimine lõppkokkuvõttes ongi ressursside 
juhtimine, kuhu me siis suuname mingiks ajahetkeks rohkem ressursse. Või mitte.  
K: Seal on välja kujunenud mingi konkreetne tehnika või siis vaatate lihtsalt seda... 
V: Tähendab selles mõttes, et tehnika on niisugune niuke karate ((naerab)), et võib-olla päris 
mitte, aga selles mõttes meil on selle jaoks regulaarsed tegevused olemas. Meil on tegelikult 
ressursside ülevaatuse koosolekud, kus näiteks näitena tuues, meil on iganädalased 
projekteerimisressurside koosolekud, seal on nii kogu inseneride puhul kui ka 
projektijuhtimise puhul seal on kas mina ja mina kui siis projektijuhtimise juht, vajadusel teen 
ka neid priotiseerimisotsuseid üle projektide. Ehk et saab olla projekti sisemist priotiseerimist, 
aga saab olla ka üle projektide priotiseerimist ja seda otsust saan mina teha vajadusel. Kui see 
vajadus tõesti nagu on selline. 
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K: Me olemegi jõudnud sellesse, et selline igapäevane projektiportfelli haldus kui 
siukene, siis kuidas see välja teil näeb? 
V: Selles mõttes, et kui saan õigesti küsimusest aru, siis meil on projektiportfell välja jaotatud 
tulenevalt tooteportfellist ka nagu segmentidesse ja sõltuvalt siis projektide keerukuse astmest 
on tegelikult need ressursid projektidele jaotatud ehk teisisõnu, mingid kindlad projektijuhid 
juhivadki kindla aplikatsiooniala või valdkonna projekte. Marine meil on marine 
projektijuhid, meil on wind projektijuhid, meil on land projektijuhid, nemad juhivad oma 
valdkonnas projekte ja omakorda nende projektitiimid pannakse mitte küll vältimatult, kuid 
tihti kokku tulenevalt aplikatsioonialast. Ehk inseneri, kes on tegelenud wind poolega, 
tegelevad wind’iga üldjuhul ja nii edasi. Et see võib mõnevõrra keerukam küll olla kuna nagu 
land ja marine’i poole peal võivad olla seal kokkupuutepunktid kuna generaatorid tegelikult 
oma olemuselt tehniliselt ei ole nii väga erinevad. Kliendid küll on väga erinevad. 
K: Kuid kasutate, missuguseid abivahendeid te kasutate selle haldamise juures? 
V: Eks meil on nagu olemas mingid registrisüsteemid, kus me tegelikult näeme oma 
aktiivseid backlog’i kui palju meil... jah seal on isegi kaks tasandit, on ühelt küljelt kõik algab 
väga kõrgemalt tasandilt finantsilise poole pealt, kus me näeme siis seda kui palju meil 
tegelikult seda backlog’e on ja kui palju meil tellimusi on ja kui palju meil ennustust on. Meil 
on väga regulaarne ennustus ülevaatamissüsteem, nimetatakse siis sales and operations 

planning’uks, mida tehakse iga kuu ja tegelikult me hakkame nüüd rakendama ühte uut 
süsteemi, milleks on Integrated Business Planning, palju huvitavaid sõnu, mida saad hiljem 
Google’ist ((naerab)) vajadusel otsida. Aga tegemist on siis tegelikult nii-öelda kõrgema 
tasandi ärivajaduste juhtimisega, et see on tegelt osa sellest ressursihaldusest. (.) Loomulikult 
operatsioonilisemal tasandil on olemas ka registrid, kus meil on kõik nagu nii-öelda avatud 
projektid näha, sinna adresseeritud ressursid on kõik seal olemas näha, kus on ka projekti 
tiimid kõik näha ja põhimõtteliselt on seal ka suhteliselt lihtsal moel ka seda näha kui paljudel 
inimestel mingi hõivatus siis on. Mitte päris tunnitasandil see ei ole, ütleme et tundide või 
tööjõu tasandil haldab seda iga funktsioonijuht ise, kui palju nüüd kellelgil insenere on, kas 
töötund on lokeeritud, aga noh projektide tasandil kui palju kellelgi on, see on kõrgemal, 
ütleme keskmisel operatsioonilisel tasandil näha. 
K: Okei. Aga kuidas te tagate portfelli kontrolli? Et kõik ilusasti sujub? 
V: Ahhaa, et siis nagu.. jaa, okei. Portfelli kontrolli. Ütleme siis nagu projektide kontrolli 
põhimõtteliselt vä? 
K: Põhimõtteliselt küll jah. 
V: Jah, okei, selleks on meil nagu võib-olla kaks erinevat nagu poolt, üks on finantsiline, teine 
on operatsiooniline. Operatsioonilise poole pealt on meil olemas projektiplaanid, 
projektiplaanid omakorda omakorda siis mingiks tegevusplaaniks näiteks tootmisplaaniks. 
Tootmisplaan hakkab jällegi mingist punktist eksole, projektiplaanist, projektiplaanile veel 
eelnevalt seal disaini ja projekteerimise tegevused ja ostutegevused ja nii edasi. Et ehk on 
need kõik projektiplaanid, mis omakorda segmenteerub laiali ja eks see ongi projektijuhi 
põhiline ülesanne miks need on ellu kutsutud, et jälgida, et see plaan oleks täidetud, et lõpuks 
oleks siis tarne tehtud nii nagu kokku lepitud. Teine pool on finantsiline jälgimine, 
finantsiline käib niiviisi, et juba alguses vaadatakse nii-öelda müügist tulev eelarve siis üle 
projektidesse, et kas see on eelarvega nagu kõik teostatav tänaste hindade juures. Juhul kui 
see on, siis võetakse sealt nagu sellest saab projektieelarve ja seda siis jälgitakse pisteliselt, 
seal on omad mehhanismid, sest põhimõtteliselt meil on üldiselt mingid standard kulud, mille 
alusel tegelikult peaks projekti ellu viidama, juhul kui need muutuvad olulises ulatuses, siis 
seal on eraldi nagu heakskiidumehhanismid, mis tegelikult võivad tähendada siis kas 
täiendavat kulu või midagi, mis omakorda võib viia projekti finantsilise tulemuse 
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mõjutamiseni ja iga projekti lõpus on meil loomulikult finantsiline ülevaade, kus me vaatame 
detailselt üle, milline see tulemus on ja kui see millestki mõjutatud miks ja kas ja kuidas me 
peame seda järgmisel korral arvesse võtma. Kas projektijuhtimises või siis müügis. 
K: Kas ma saan siis õigesti aru, et see süsteem, kontrollisüsteem on üles ehitatud mingi 
IT süsteemina? 
V: Jah ja ei. ((naerab)) Mingis ulatuses.. No suures ulatuses on see niiviisi, et tegelikult jah et 
SAPis, meie ERP süsteem on SAP ja SAPis jooksevad nii finantsid kui ka tootmise 
planeerimine. Näiteks nüüd disaini planeerimine ja... ostude planeerimine on ka loomulikult 
SAPis, aga disaini planeerimine meil täna ei ole SAPis. Projekteerimine on selles mõttes. Noh 
seal ei ole meil nii meeletult palju projekte, millega projekteerida, et selleks ei ole vaja mingit 
väga ulmelist ERP süsteemi vaja leiutada, et me projektide maht numbriliselt ei ole väga suur, 
meil ei ole mingi 500 projekti korraga käes, mida peaks haldama mingi ERP süsteemiga. 
Detaili tasandil on loomulikult tootmisoperatsioone tuleb ikkagi loomulikult hallata ERP 
süsteemi põhiselt ja finantsid ka ikka loomulikult jooksevad kõik läbi SAPi. 
K: Reaalajas on tegelikult kõik nähtav? Nagu teile? 
V: Põhimõtteliselt on reaalajas kõik nähtav. (.) Päris mitte nii, et see natukene on mingi 
raporteerimislag ka sees eksole, kuidas on raporteerida kuidas kulud kanduvad peale, et päris 
nagu online süsteem ei ole, et Internet on võtan iga hetk lahti ja vaatan kuidas ilmateade kahe 
tunni pärast jookseb. Nii täpselt kahjuks mitte, aga ütleme et kui räägime, et projektikontekst 
on mingisugune neli kuud, siis selles kontekstis on see piisavalt täpne küll. 
K: Et see kontrollimehhanism kui selline on siis tegelikult läbi IT süsteemi? 
V: Jah, selles mõttes küll. Noh, jällegi see väljund loomulikult konsolideeritakse kuhugi ja see 
konsolideerumine ei ole kuhugi enam SAPi vaid me võtame eraldi välja raportid ja need 
raportid on okei mingisuguse, me nimetame neid project score card’ideks, kus on score 

card’i kujul ja see on teistsugune dokument, aga need andmed ikkagi pärinevad SAPist 
enamjaolt. 
K: Kuid sellised kohtumised-ülevaated toimuvad kui tihti? 
V: Need on regulaarsed. Üldjuhul nad toimuvad meil vähemalt kord kvartalis. Vastavalt 
vajadusele. Kuna need projektid on meil piisavalt pika vinnaga, siis aga vajadusel teeme 
tihedamini, aga vähemalt kord kvartalis mingisugused projekti nii-öelda tulemuslikkuse 
ülevaatused. Regulaarne ülevaatused on loomulikult projektijuhtimise igapäeva.. igapäeva 
tegevused, et see käib tihedamini. Kokku meie projektil on ka mingi hulk milestone, mis 
läbitakse ja nende milestone’ide juures vähemalt nagu vaadatakse seda operatsioonilist poolt 
ka, kas ollakse graafikus, kas ollakse finantsiliselt eesmärgis. 
K: Okei. Nii. Taaskord peaksime vaatama seda, et missuguseid tehnikaid kasutate 
rohkem, milliseid vähem, siis ma saan aru, et me ei saa väga eristada, sest üldine selline 
süsteem on üles ehitatud juba? 
V: Nojah, kui me tahaksime võrrelda milliseid tehnikaid üldse kõiki maailmas olemas on, siis 
peaks kõigepealt teadma kõik mis olemas on, mina neid kõiki ei tea ((naerab)) ja selles 
mõttes, et kas me valime erinevaid tehnikaid oma protsesside sees, siis (.) ütleme, et standard 
projektide puhul me jah ei vali. Meil on standardprotsessid ja me kasutame neid tehnikaid 
protsesside sees, mis seal siis on. Tõsi, meil on olemas ka eriprotsesse, milleks on näiteks 
prototüüpide tootmine või uute toodete tootmine, need on eriprotsess ja seal on ka eraldi 
riskihaldus, eraldi etapistamine ja need kõik on põhimõtteliselt analoogsed, aga nad on 
üldjuhul sügavamad. Seal kasutatakse rohkem tööriistu, näiteks ka riskihalduses, seal 
kasutatakse me nimetame seda gate mudeliks, mis on siis, mis tegelikult on samamoodi 
projekti milestone’id ja projekti milestone on tihemini ja projekti milestone’e vaatavad üle nii-
öelda mingisugune juhtkomitte ehk SteCo nagu me nimetame. Mida tavaprojektidel ei ole. 

Comment [OL52]: ERP süsteemid 

Comment [OL53]: Raportid 

Comment [OL54]: Kvartaalsed või 
vajaduspõhised kohtumised 

Comment [OL55]: Milestone’id 

Comment [OL56]: Standardprotsessid 

Comment [OL57]: Gate mudel 



 

78 

 

Seal on SteCo projektijuht, kes jälgib, et asjad läheksid läbi, prototüübid kuna nad on väga 
riskantsed, pikemaajalised, võivad olla suurte mõjudega, siis seal on nagu SteCo, kes 
vajadusel teeb otsuseid, adresseerib probleeme ja nii edasi. Niuke eriprotsess on meil ka ja 
seal kasutame mõnevõrra teistsuguseid tööriistasid. 
K: Mida te silmas peate SteCo’ga? 
V: SteCo, steering committee, see on siis nii-öelda juhtorgan, kes teeb vajadusel otsuseid ja 
kellele näiteks projektijuht ka raporteerib. Suurettevõtetes on levinud niisugused 
otsustusorganite tüübid. 
K: Selle uue toote valimisel-loomisel-hindamisel, saaksite tuua näite, kuidas see 
täpsemalt käib? Just see teil oli see gate mudel. 
V: Uue toote valiku teema on see, et kuna meil on globaalne portfell, siis meie nagu 
konkreetselt üldjuhul uut toodet ei vali, see tootevalik portfelli tehakse ära globaalsel tasandil, 
küll aga mida valitakse, kes saab olema selle prototüübi tootja või siis nii-öelda uue toote 
elluviimise nigu vastutav tehas. Ja selleks võib olla globaalselt milline iganes siis tehastest, 
aga mitmetel puhkudel oleme meie. Ja juhul kui on otsustatud, et see on meile tulev uus 
toode, siis me rakendame, seda protsessi. Selles mõttes ei ole otseselt meie üksuse otsus, aga 
me loomulikult osaleme selles ja seal on nagu kaks kuni kolm aspekti. No üks on võib-olla 
üldine valmisolek, aga ennekõike just tehnoloogiline valmisolek ja kliendibaas. Olemasolev 
kliendibaas. Et kui on olemas klient, keda me tehas juba teenindab, kes soovib uut toodet, siis 
suure tõenäosusega see siin toodetakse. 
K: Missugune see gate mudel täpsemalt välja näeb? 
V: Gate mudelis on kokku seitse erinevat milestone’i , mis siis tegelikult gate 0 algab sellega, 
et kas üldse on business case ja kas hakkame sellega üldse tegelema. Ja ta läbib niiviisi 
projekti, kus gate 2 eeldab kliendi tellimust, et nüüd klient 1 ja 0 on oma olemuselt 
pakkumiseks ettevalmistumiseks, gate 2 tähendab seda, et klient tellib selle meilt, seal on 
vahegate’e veel eksole, kuni siis gate 5 tegelikult ehk et teisisõnu tuleb mängu ka R&D pool, 
R&D on meil globaalne organisatsioon, mille väike osa on ka siin ja gate 5 tähendab näiteks 
seda, et me prototüüpi toodame siin, siis meie jaoks on see tegelikult R&D projekt ja see 
antakse seeriatootmise üle gate 5. Gate 5 öeldakse, et toode on toodetud ta on valmis, klient 
on selle aksepteerinud, võime võtta ta seeriatootmise ja siis on ta seeriatootmise ramp up või 
siis platvormi ramp up ja see lõppeb siis gate 7, kus siis tegelikult gate 7 tähendab seda, et 
vaadatakse üle kogu selle uue toote juurutamise nagu projekt-protsess kuidas on see läinud, 
millised on tulemused, kas tulemused on ootuspärased, mis on alguses defineeritud sellele 
projektile ja sellega siis sulgetakse see projekt. Need on üldiselt pikad projektid. 
K: Saaksite palun täpsustada, mis need iga gate või milestone omadega siis kujutab? Kui 
0 oli see, et valmistutakse pakkumise tegemiseks, 1 on siis pakkumine? 
V: Jaah, 2 on kliendi tellimus, 3 on... kui nüüd peast ütlen. 3 on ühesõnaga siis, kuidas nüüd 
ütleme, kontsept on valmis, concept release, 4 on design release, design release tegelikult 
tähendab siis seda, et selle põhjal hakatakse materjale ostma ja hakatakse põhimõtteliselt 
neljanda ja viienda gate’i vahel on põhiline tegevus, disainitakse täpselt see mida tahetakse, 
release’itakse, ostetakse materjalid, viiendaks on toode valmis, prototüüp valmis, kliendile 
tarnitud, klient on öelnud, et see on väga hea, viiendast edasi toimub ramp up, mis tähendab 
siis seda, et seeriatootmiseks toodetakse pilootseeria, milleks on siis koguseks umbes 6-10 
ühikut. 6. on siis ka.. 6. on siis valmis ka seeriatooteks, antakse seeriatootmisse ja 7. on 
lessons learned. Selline on gate mudeli ülesehitus, meie grupp kasutab gate mudelit päris 
laialdaselt ja meie grupi sees võib see gate mudel varieeruda sõltuvalt tegevusvaldkonnast. 
See on nüüd tootepõhine gate mudel, kui ta on mingi puhtalt projektipõhine gate mudel, siis 
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ta on teistsugune. Projektiäri põhine võib täpselt olla niukene elektrijaama ehitus, seal on ta 
natukene teistsugune ((naerab)), ilmselgelt. 
K: Meil ongi siis tegelikult välja tulnud konkreetne tehnika, mida kasutate just uue toote 
arendamise juures eksole? 
V: Jah. See on väga konkreetne. Ja see omakorda tegelt see gate mudel on reflekteeritud või 
on kasutus globaalses organisatsioonis ehk et osad dubleerivad teineteist. Jah, on piisavalt 
keerukas. 
K: Nende haldamise ja kontrollitehnikate juures põhjused, miks just neid kasutate? 
V: Noh, ma arvan, et eks siin on nagu kaks aspekti. Et siin ongi nagu lõppkokkuvõttes see, et 
riskid oleksid hallatud, et riskid kuskile ei eskaleeruks, põhiline põhjus. Ja teine põhjus on 
see, et no et tagada ka tulemus. Loomulikult kui finantskontrolli mõttes kui operatsiooni 
kontrolli mõttes. Et kui me räägime tootvast üksusest, siin on väga oluline, et asjad kulgeksid 
nii nagu nad on planeeritud. Sest juhul kui nad ei kulge, siis tekib selline olukord, kus 
tootmises mingi hetk on tööd vähe või mingi hetk on tööd rohkem ja need ei ole planeeritud ja 
kuna nad ei ole planeeritud, siis oleme kindlad, et meil tekib suur hulk probleeme. Ehk et 
plaan, mis on tehtud, peab paika pidama ja selleks, et see plaan paika peaks on vaja neid 
tehnikaid kasutada ja on vaja neid suhteliselt suurt jälgimist vaja rakendada. Tegelikult 
tootmisettevõttes polegi see väga muudmoodi võimalik. No kui on mingi väga seeriatoode, 
siis käib asi teistmoodi, aga seal juhib asja rohkem niuke turunõudlus ja muu selline. 
K: Okei. Kindluse mõttes veel üle, et need tehnikad, mida kasutate haldamisel ja 
kontrollimisel ongi meil IT süsteemid, kus jälgite kõike tegevust... 
V: Mhmh ((noogutab)). 
K: ...ja regulaarsed kohtumised kord kvartalis või vastavalt vajadusele. 
V: Jah, noh, ütleme niimoodi, et kord kvartalis on üks väga oluline... noh kui saame öelda 
tehnika on tegelikult ikkagi projekti milestone’i järgimine või gate mudeli uue toote puhul, 
siis tavatoote puhul on lihtsalt milestone’id ehk siis etapid, ütleme siis projekti etapid, aga 
ikka kõik projektid on standardselt etapistatud. Seal on omad kindlad etapid nagu näiteks see 
projekteerimine on valmis, ostude release, tootmise alustamine, kliendikatsetus ja tarne ehk et 
kõik need etapid on samamoodi selleks, et kontrollida struktuurselt projektide kulgemist. See 
on tegelikult kõige põhilisem tehnika tagamaks seda, et asjad lähevad nii nagu nad on kokku 
lepitud. 
K: (.24) Plussid ja miinused. Nendesamuste, missugused need on haldamise juures, kui 
räägime kontrollimise ja igapäevase juhtimise tehnikatest mis te kasutate. Näete seal 
plusse ja miinuseid? 
V: Plussidest ma arvan, et ma juba rääkisin, aga tegelikult suhteliselt vältimatud, et selleks et 
tagada et tagada heade projektide elluviimine, ma ei saa öelda, et miinus. Võib-olla, et noh 
jah, kas see on miinus. See on investeering, mis on vajalik teha, et projektid kulgeksid hästi 
on see, et projekt kulgeb hästi kui ettevalmistus on hästi tehtud. Plaan on hästi tehtud, misasi 
on projektijuhtimine, see tuleneb sõnast projectum ettenägemine, ette projekteerimine, ette 
vaatamine, et tihti selle plaani tegemine võib olla selles planeerimise etapis aeganõudev ja 
teinekord seal ei pruugi aega olla piisavalt. Ja-ja-jaa teinekord on see kiire etapp, aega on 
selleks vähe, ta võtab natukene aega, see on nagu paratamatu investeering. Me võime öelda ka 
mingites kontekstides miinuspool ja nojah, teine asi on ka see, et mehhanismid võivad olla 
piisavalt keerukad, siis see vajab ikkagi küllalt tugevat projektijuhtimise kompetentsi. Ja see 
tähendab seda, et see ei käi nii väga lihtsalt, et me ((teeb sõrmenipsu)) võtame näiteks homme 
uue inimese ta juhib projekti, et meil on kõik projektijuhid sertifitseeritud, nende aluseks on 
see, et nad on vähemalt kolm aastat projektijuhtimisega tegelenud, meil on eraldi 
sertifitseerimisprogramm, mis koonseb 5-6 moodulist, mis annab sertifikaadi ja see nagu on 
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see, et tagab et projekt on struktuurselt jälgitud ja ellu viidud, et noh selles mõttes 
kompetentside loomine ja arendamine ja alalhoidmine on ka loomulikult väljakutse. Et ma ei 
saa öelda, et need miinused on, aga need on väljakutsed, millega peab tegelema selle asja 
juures. 
K: Tegelikult see seostub ka sellise, et saavutada paremad tulemused teil, siis tegeletegi, 
siis tegelete aktiivselt sellise organisatsiooni sisese õpetamisega. 
V: Nojah, jah. Jah, mitte otse... Nojah. Mitte organisatsiooni siseselt. Me kasutame erinevaid 
õpimehhanisme, aga jah muidugi. Kompetentsi arendamine on kindlasti väga olulisel kohal. 
See on paljuski üldse kogu selle asja alus, sest meil on ikkagi toode on väga tehniline ja pea 
käsitööna valmiv elektrimasin, seal on tehniline kompetents väga oluline. 
K: Kas teil on mingisuguseid või missuguseid tehnikaid kasutate nii selles projektide 
valikus kui ka igapäevases juhtimises? 
V: Päris lai küsimus. Projektide valikute kohta enam-vähem vastasin, et globaalsel tasandil 
pikemalt kommenteerima ei hakka eksole, kohapealne valikukriteerium tegelikult suures 
plaanis, esimene valik on kliendipoolne, et kas talle meie poolt pakutud tingimused on 
sobilikud ja kui ta nagu tellib, siis noh või on valmis tellima. Tegelikult isegi enne tema 
valmidust tellimiseks võib ju enne kui pakume on need riskihindamis mehhanismid, see on 
see millega me projekte valime siin kohapeal. Globaalselt loomulikult valitakse seda portfelli 
tasandil tulenevalt siis turu nõudlusest ja klientide vajadustest. Ja mis see teine küsimuse pool 
oli? 
K: Kas te kasutate neid tehnikaid selliseid millega valite projekte sellega mida 
igapäevaselt siis juhite. 
V: Aa, et igapäevane juhtimine. Ei igapäevane juhtimine on ikka erinev. Igapäevane juhtimine 
pigem taandub priotiseerimisele eksole ja ressursihaldusele, aga seda ma ka juba ütlesin, et 
siin on nagu regulaarsed ressursi ülevaatuse koosolekud ja milestone’i põhine jälgimine ja kui 
nüüd (.) kui räägime sellest tulemuslikkuse kontrollist, siis selleks on jällegi kontroll-
mehhanismid ja sealt tulevad sisendid uuteks projektideks ja müügiks. Tegelikult closed loop, 
et iga projekt tegelikult viib mingisuguse parendustegevuseni üldjuhul. 
K: Selline gate mudel on siukene, mis jookseb läbivalt tegelikult? 
V: No gate mudel on uue toote mudel, see on special case. Gate mudel selles mõttes closed 

loop võime öelda et on eksole , aga gate mudel selle toode on nii-öelda portfellis uus toode. 
Tema tulemus on midagi muud kui on tavapärane kliendi tellimus. Tema eesmärk on 
teistsugune. 
K: Korra tulen natukene veel tagasi, et riskihindamise juures see kvalitatiivne pool. Et 
mainisite, et seal on erinevad aspektid, mida riskide juures hindate ja seal põhimõte on 
panna luua kolm korda kolm maatriks ja siis jah-ei? 
V: Noh ütleme, et riskihindamine kui selline on väga lai, riski hindamise üks osasid on 
finantsiline, kus me kasutame üldse A-B-C-D eksole, aga operatsioonide hindamisel siis seal 
on jah meil kolm korda kolm maatriksid kasutuses näiteks. Riskihindamine võib olla 
lõppkokkuvõttes ohutuse hindamine. Kõige lihtsam võib-olla siukeseid riskihindamise 
näiteid, riskianalüüs, see võib olla uue toote puhul oluline. Võib-olla igapäeva toote puhul 
mitte, seal hallatakse teistmoodi. Aga (.) meil on mudeleid natukene erinevaid, aga kolm 
korda kolm on üks maatrikseid mida me kasutame teiste seas meil. 
K: Mis te maatriksisse panete väärtusteks? 
V: Mis defineerib väärtused? Kriitilisused? 
K: Jah. 
V: Lõppkokkuvõttes on meil tegelikult ikkagi mingi konseeliumi hinnang eksole, et seal on 
kaks väärtusahelat, kui suur on tõenäosus ja kui suur on risk tulemusele ja, ja, jaa selleks on 
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alati riskihindamistel vastavad töögrupid, kes annavad mingiseid sisendeid, et millised on 
need riskid reaalselt, mis tegelikult eksisteerivad ja siis hinnatakse neid ka, et need üldjuhul 
pole mingi one-man-show, on mingisugune grupp inimesi, kes siis hindavad, et jah need 
riskid on sellised ja millised on tegevused. Kui on kolm korda kolm, siis tähendab seda, et 
tõenäosus on väga kõrge onju ja mõju väga suur projekti tulemusele ja siis ongi. Ja kui me 
seda maandada ei suuda, siis võib-olla on küsimus, et kas me saame projekti teha. Üldjuhul 
me ikka peame suutma ((naerab)). 
K: Jah, aga kui me võtame mingi kindla riski liigi, mida te seal hindate. 
V: No ma ei tea, näiteks tööriistade valmisolek. 
K: Nii. 
V: No siis me hindame näiteks. Kui meil on vaja mingit spetsiaalset tööriista, ütleme et see 
tuleneb töömetoodikast. Töömetoodika, saame teha ei saa teha, täna ei saa teha. Kui suur on 
risk, et me ei leia töölahendust, tööriista, tööriista tarnijat ei eksisteeri. See tuleb siis sellisel 
juhul vastavalt ära hinnata eksole ja mis on järgmised tegevused. Ja riskihindamine on 
muuseas ei ole kunagi nagu selles mõttes oma nagu selles kontekstis ühekordne tegevus. Et 
jällegi kui riski oled ära hinnanud näiteks sellesama gate mudeli puhul, jookseb riskide 
hindamise ülevaatus pidevalt kaasa. Selles mõttes ta on pidevalt asja juures, et me vaatame et 
okei, mida me oleme vahepeal teada saanud, kas meil tarnijaid on, kas meil tööriista on 
võimalik saada, kas selle tööriista tarneaeg on vastav meie projektigraafikule, kõik niisugused 
asjad. Siis me saame nagu hinnata mis on nüüd nagu selle leevendava tegevuse mõjusus ja me 
peame üle vaatama kas see mõjusus jääb ehk et seda esialgset riskihindamist ei muudeta, aga 
milline on mõjususe määr on eksole. Mõjususe määr on selline nagu meil vaja on või ei ole. 
Sealt võib ka risk eskaleeruda mingi hetk. 
K: Okei, õigemini te jälgite igaks juhuks ka seda igapäevaselt? 
V: Projekti jooksul jah. Igapäevane oleks väga hea ((naerab)) 
K: Okei. Aga (.) Me hakkame nüüd lõpetama ka, mul siin paar küsimust veel ainult. Et 
(.) Kirjeldage palun milline on teie arvates projektiportfelli juhtimise tulevik teie 
valdkonnas. 
V: Uuesti. 
K: Et kirjeldage palun milline on teie arvates projektiportfelli juhtimise tulevik teie 
valdkonnas. 
V: Ma arvan, et nagu jällegi projektiportfelli puhul.. Mõnevõrra muutub rohkem online’i 
rohkem, suures plaanis kogu niukene väärtusahel on ütleme, mis ta siis on paindlikkus eesti 
keeles, see ei kõla nii hästi, on nagu agility või agiilsus, et kui kiiresti me suudame tegelikult 
kohanduda erinevatele nõudlustele. See on juba märksõna, mida täna juba näeme 
projektiportfellis kui tooteportfellis, me peame olema valmis kiireteks muutusteks. Ehk et 
kliendivajadused muutuvad, turuväärtused muutuvad ja nii edasi, mis tegelikult tähendab 
seda, et tegemist ei ole projektide ressurside allokeerimisega vaid ka võimekusega. Tootmises 
teha kiireid muutusi, ümberkorraldusi, seadmete ristkasutust, inimeste ristkasutust. Ka 
projektijuhtimises inimeste ja kompetentside ristkasutust. See on kindlasti see millega ma 
olen ise tegelnud viimasel ajal palju, et meil oleks tagatud ka erinevate valdkondade backup 
inimeste süsteemid ja nii edasi. Et paindlikkus ja võimekus reageerida on kindlasti märksõna. 
Jaa võib-olla ka natuke andmete põhine juhtimine ka rohkem. 
K: Kui mõelda nende tehnikate peale, mida praegu kasutate, kuidas need võivad 
tulevikus muutuda?  
V: Ma arvan, et tegelikult võib-olla nad võiksid nagu muutuda online süsteemseks või või 
rohkem nagu ise andmeid koguvateks, et riskihaldamist oleks lihtsam teha, aga 
riskihaldamine kindlasti ei kao kunagi kuhugi ta jääb alles ja mida paremini ta on ellu viidud, 
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seda paremad on projektid. Et ma tegelikult suuri muutusi selles valdkonnas ei näe, pigem 
mehaanilised muutused, mehhanismilised muutused selle sees. Aga nagu high-level ma ei näe, 
et seal mingeid suurejoonelisi muutuseid... Kiirus. Kiirus ma arvan on ka see, mis kindlasti 
mõjutab. 
K: Okei. Kas soovite ise lõpetuseks veel midagi lisada? 
V: Aa, ei, ma arvan, et ma ei ei oska midagi rohkem lisada. Head töö kulgu ((naerab)). Ma ei 
tea, niipalju et ainult, et ma arvan, et nagu (.) Ma ei oska öelda. Ma arvan, et Eestis on hea 
projektijuhtimine alatähtsustatud. Me teeme Eestis liiga palju tööd hiljem ümber, me teeme 
liiga palju execution faasis ümberkorraldusi kuna planeerimise faasis ei ole piisavalt aega 
investeeritud. Kui ma võrdlen nagu globaalsel tasandil asju, siis tihti ma näen seda, et 
planeerimisele panustatakse rohkem ja hiljem on probleeme vähe. Et see põhiline väljakutse 
ongi et kuidas õppida mõlemat tegema, et kiirelt aga kvaliteetselt, see on põhiväljakutse. Aga 
Eestis teinekord tehakse liiga kiirelt üle jala natuke asju. 
K: Et Eestis on siis probleemne vähene planeerimine? 
V: Jah. Võib-olla küll, ma ütleks seda, et Eesti hea projektijuhtimine ei ole kahjuks nii väga 
planeerimises kuivõrd executionis, et projektijuhi põhiülesanne on tegeleda võimalikult kiirelt 
ja efektiivselt tulekahjudega, aga see peaks olema natuke teistpidi ehk et rohkem peaks 
projektijuhtimise ressurssi suunama planeerimisse ja ettevalmistusse, siis kulub ehk aega 
vähem hiljem nendesse tulekahjudesse. See on üldpunkt, mida ma näen, et on erinev. 
K: Väga hea. Suur-suur aitäh! 
V: Jah, welcome! 
 
Transkriptsioon 2: masinaehituse ettevõtte äriarenduse juht, 27. aprill 2017. 
 
Küsija: Kirjeldage palun praegust ettevõtte projektiportfelli 
Vastaja: See me räägime kogu tooteportfellist, mida me praegu teeme nagu või me räägime 
omatoodetest? 
K: Me räägime pigem nendest projektidest, mida te praegu teostate oma portfellis. 
V: Üleüldiselt terves ettevõttes? 
K: Jah. 
V: Kõigist projektidest? 
K: Jah. 
V: Okei. 
K: Selles suhtes, me võime ka kitsendada. Ma saan aru, et ise tegelete arendusega, et 
siis.. 
V: Et, ma pigem oskaksin rääkida meie omatoodetest. Selles mõttes, et ma tegelen selle 
äriarenduse poolega. Et see mis meil praegu allhankes on mul on üldiselt üldine pilt sellest 
olemas, aga mul väga konkreetselt otseselt ei tea. Et noh jah, et üleüldine pilt on see, et ütleme 
kuskil (.) tänasel päeval on kuskil 75 protsenti meil siis allhankeprojektid ja 25 protsenti 
sellest siis on kogutootmismahust on omatoodete all siis. 
K: Aga keskendumegi sellele 25 siis. 
V: Jah. Ja nüüd see 25 protsenti sisuliselt oleme saavutanud kuue aastaga. Me oleme iga aasta 
100 protsenti omatoodete käivet kasvatanud. Eelmine aasta jõudsime miljonini, see aasta 
jõuame 2 miljoni käibeni. 
K: Okei. 
V: Mina oskaks praegu sellest 25 protsendist sisuliselt rääkida, sellest portfellist siis. 
K: Jah, see sobib hästi. Et aga missugune on siis see projektiportfelli maht? 

Comment [OL73]: Kiirenev 

Comment [OL74]: Eestis 
projektijuhtimine alatähtsustatud 

Comment [OL75]: Eestis planeeritakse 
vähe 

Comment [OL76]: Pidev tulekahjude 

kustutamine 

Comment [OL77]: Projektiportfelli 
eelarveline maht eelmine aasta 1 miljon 
eurot, praegune aasta loodetakse jõuda 2 
miljoni euroni 



 

83 

 

V: Seal on meil nagu mainisin 2 miljonit eurot enam-vähem on see maht. Ütleme seal on veel 
kolm omatoodete brändi, meil on [tootegrupp 1], kus on siis [majandussektor] ja [haagised] ja 
igasugused muud [seadmed]. Siis meil on [tootegrupp 2], kus on [masinad ja nende külge 
käivad komponendid]. Siis need kuluorganid, mis [masinate] otsas käivad, [masinate] otsas 
käivad. Ja siis on [tootegrupp 3], mis on siis siuksed [konteinerite süsteem]. Samasugustele 
tehastele nagu meie või siis ütleme siis [jäätmete ladustamiseks] või mis iganes. Et need kolm 
brändi on need millega me täna tegeleme. 
K: Need on siis teil nagu välja arendatud eelnevalt niimoodi, aga te arendate neid 
pidevalt edasi? 
V: Jah. 
K: Okei. Ja selles suhtes, et kui rääkida nendest arendusprojektidest kui nendest, siis 
kas me saame siin rääkida nende projektide puhul rääkida mingist segmenteerimisest 
näiteks ajalise kestvuse järgi? 
V: Kindlasti mitte. 
K: Miks? 
V: Ei ole nagu. Ma ei saa sellest küsimusest hästi aru ausalt öeldes. Mis mõttes ajaline 
segmenteerimine? 
K: Et selles suhtes et kui räägime neist arendusprojektidest praegu, siis mina pean 
silmas selliseid arendusprojekte, mille puhul te olete teostanud mingisuguse 
projektivaliku, et olete leidnud, et okei et peate võtma vastu uue projekti, et täitmaks 
turul näiteks sellist nõudlust. Sealt te loote endale mingisugune näiteks kolm kuni neli 
projekti võimalust mida ette võtta, panete need omadega mingisugusesse järjestusse, et 
missugused on need eelistatud variandid ja siis te hakkate nendega nagu tegelema. Mul 
ongi see küsimus, et kui palju teil selliseid projekte on, mis te olete praegu otsustanud 
vastu võtta seal arenduses nagu tegeleda. 
V: Need on, ütleme järgmise aasta jagu. On praegu projekte ees. 
K: Okei. 
V: Ma ei oska sulle numbriliselt öelda, aga ma eeldan, et kui me lähme mudeli ja-ja siis täiesti 
tootepõhiseks, siis ma arvan, et seal on mingisugune 60 toodet umbes. 
K: Okei, 60 arendusprojekti on teil? 
V: Ma arvan küll, et (.) 
K: Okei. 
V: Võib veel isegi rohkem olla. Ma ei oska neid niimoodi kokku lüüa. Ma ei ole neid kunagi 
liitnud niimoodi kokku, et me. Meil on sisuliselt siuke roadmap ees, mille järgi me praegu 
lähme lihtsalt. Ja siuke aastane kava on ette tehtud enam-vähem. 
K: Okei. Aga see segmenteerimine valdkonna järgi ongi toosamune [tootegrupp 1], 
[tootegrupp 2] ja [tootegrupp 3]? 
V: Mhmh. Et põhiarendus praegu toimub [tootegrupp 1] ja [tootegrupp 2]-ga. Ja eriti 
ehitussektori põhiselt siis. 
K: Okei. Ja kui me räägime projektiportfelli küpsusastmest, kuidas kirjeldaksite, mis 
tasemel teie organisatsioonis projektiportfelli juhtimine on? 
V: Ma arvan, et siuke tugev 4 noh. 
K: Viie palli? 
V: Viiepallisüsteemis. 
K: Okei. Miks? 
V: Ma arvan, et meil on siht silme ees kuhu me lähme, aga päris viite ei saa sellepärast anda, 
et ma arvan, et siuksed teoreetilise poole pealt ei ole väga kokku puutunud ja teinekord on ka 
selles mõttes et ajanappuse tõttu ei ole see roadmap niivõrd täiuslik kui ta võiks olla. Et 
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sisuliselt saaks veel rohkem detailidesse minna, mida iga toote juures tahta, aga pigem 
praegult on paigas see mudeli valik mida me tahame saavutada nagu. 
K: Okei. Kui ma annan selle paberi ette ((ulatab P3M3 projektiportfelli küpsusastmeid 
kirjeldava paberi)), kus on küpsusastmed kirjeldatud, siis kuhu paigutaks? 
V: Okei. (.61) Ei oskagi öelda, siin on nagu igaltpoolt midagi ja igaltpoolt on midagi puudu, 
et ma (.) Ma julgeks nagu siia nelja ja viie vahele midagi öelda. Jah, aga samas. Pigem ma 
ütleme et kui see läheb nagu progresseeruvalt ((viitab ükshaaval ülemiselt kirjelduselt 
alumisele)) siis ma pigem jääksin nelja peale ikkagi. Et nagu ma enne ütlesin päris viite ei 
annaks sellele protsessile praegult. 
K: Okei. Sobib. Kuidas ise defineerid, mis on projektiportfelli juhtimine? 
V: Ma arvan, et see on (.) Ma arvan, et see tähendabki seda, et me vaatame, me teame 
missuguseid tooteid me seal portfellis tahame näha, mida me näeme, et meie kliendid tahavad 
näha ja millel võiks minekut olla turule. Et siis teha sinna portfell need samad tooted valmis, 
et see on portfellijuhtimine. Aga mis see tegelikult on? 
K: Seda ma võin pärast rääkida ((naerab)). 
V: Okei ((naerab)). 
K: Selles suhtes, et ma räägin, siin ei ole valesid vastuseid mitte midagi mis praegu 
ütlesid ei ole praegu vale. Räägime nüüd lähemalt nendest projektiportfelli juhtimisest. 
Kui saaksite kirjeldada, kes on see otsustusmeetod, kes selle projektiportfelli kokku 
paneb? 
V: Projektiportfelli kokku paneb. Okei. No kui me räägime projektiportfellist, siis mis sa selle 
all mõtled? 
K: Needsamused 60 projekti, mis teil sees on. Kes otsustas seda, et need vastu tuleb 
võtta? 
V: Mina otsustasin, et need tuleb vastu võtta. 
K: Ainuisikuliselt? 
V: Jah. 
K: Kas mingisuguse andmete baasil? 
V: Ikka jah, selles mõttes, et meil on partnerid, kellega me teeme koostööd, erinevatel 
turgudel, nende infot täpselt see, et mida nemad ootavad, mida nad tahavad turul näha. Ja 
teisest küljest on see, et me ei toetu ainult oma partneritele vaid me vaatame ise ka, et mida 
võiksime teha nagu. Tihtilugu tuleb meie partneritelt siuke kitsas informatsioon, et mida 
nemad tahaksid. Mingid kitsad tooted või konkreetsed tooted, mida neilt on küsitud, aga me, 
ma nagu proovin vaadata seda pilti nagu laiemalt, et nagu, et nagu see tooteportfell oleks 
ühtne nagu. Et sealt ei oleks mingisuguseid auke puudu vahepealt, kõik oleks kaetud. 
K: Nii et et ainuisikuliselt teed ise otsuseid, kuid see info missuguseid projekte võiks 
nagu vastu võtta, tuleb nendest partneritelt kui ka enda turuseirest? 
V: Mhmh ((noogutab)). 
K: Okei. Ja kuidas seal nagu see valimisprotsess nagu käib. Ütleme, et kui tuleb kolmelt 
erinevalt partnerilt mingi 10 erinevat projekti, aga ressurssi on näiteks 8 juhtimiseks või 
8 ettevõtmiseks, siis kuidas teostate seda prioriseerimist? 
V: Nii ongi kogu aeg, tuleb lihtsalt järjekorda nad panna, et siukest dokumenteeritud 
järjekorda panekut nagu ei toimu, et pigem ma lihtsalt hindan seda, et kuidas see praegusel 
hetkel just meie praeguste toimivatega kõige paremini kokku sobib ja selle tooteportfelli 
ühtlusega, et ja muidugi esimene asi mida ma vaatan on see tellimuse suurus ja business case, 
et kui palju sealt võiks ka teisi kliente juurde tulla, et me selle toote ära lahendame. 
K: Okei. Kuid see ongi siis see priotiseerimine, järjekorda panemine, et üks põhimõte, 
mida kasutada on selle tellimuse suurus?  
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V: Mhmh. 
K: Veel midagi? Et hindad projekti kuidagi. 
V: Veel on seda business case’i, et kui palju potentsiaali võiks sellel tootel turu peal olla. 
Lisaks sellele, et see konkreetne klient meilt seda tellib. 
K: Kas kasutad selleks mingeid kindlaid arvutusi? 
V: Pigem mitte, vaatan lihtsalt üldist siukest kõhutunde järgi sisuliselt. Ei ole aega selliseid 
analüüse nagu süvitsi teha. 
K: Et kui sul ongi need 10 projekti ees onju, 8 onju vastu võtta ressursipõhiselt, siis 
esimese asjana reastad nad tellimuse mahu järgi, tellimuse suuruse? 
V: Mhmh. 
K: Ja ma saan aru, et kasumlikust vaatad ka selle juures? 
V: Ikka jah. Kõike. 
K: Ja siis on business case? 
V: Mhmh. 
K: Ja selle alusel loodki... 
V: Kolmas on see, et sobivus meie praeguse selle tooteportfelliga. 
K: Mhmh. 
V: Et ma ei taha võtta projekte sisse, mis lähevad meie nendest kolmest teemast mööda. 
Ütleme, et praegusel juhul isegi kahest teemast, et see [tootegrupp 3] on täiesti sisuliselt välja 
arendatud asi, seal on nipet-näpet teha nagu siukseid infotehnoloogilisi lahendusi, aga 
[tootegrupp 1] ja [tootegrupp 2] on see tooteportfell ei ole veel nii täiuslik, me otsime projekte 
mis sinna täpselt kuuluksid. Kolm asja sisuliselt, et see sobiks ka meile meie profiiliga. 
K: Mhmh. Okei. Ja kui see prioriseerimine on ära tehtud, siis mis edasi? 
V: Siis insenerid hakkavad tööle. 
K: Siis lähevadki projektid kohe töösse? 
V: Või noh (järjekorrast olenevalt siis). 
K: Mhmh. Ses suhtes et kas see protsess kui selline, need kolm lahendust. On need 
pidevalt nagu samasugune, et ei ole mõni päev mingisugust muud meetodid, tehnikat? Ei 
ole? 
V: Ei ole. Pigem mitte jah. 
K: Miks te just neid tehnikaid kasutate? 
V: Ma ei tea. Need töötavad meie jaoks praegu.  
K: Okei. 
V: Me oleme siiamaani suutnud tänu sellisele lähenemisele nagu ma arvan selle tooteportfelli 
kõige paremini üles ehitada. 
K: Kas näete nagu et missuguseid plusse ja miinuseid? Märkate sellise projektiportfelli 
koostamisel? 
V: Üks miinus on kindlasti see, et see ütleme kliendi poolt tuleb tihti siukest hästi kitsast infot 
nagu. Et just nagu tema hästi palju tema nõuetest, tema vajadustest lähtuvat infot tuleb 
sealtpoolt. Lisaks sellele tuleb alati ka turgu uurida nagu, et kuidas see turule sobib see toode 
kokkuvõttes et. Et tihti kliendid on üks on ühes äärmuses, teine on teises äärmuses, et kui me 
teeme toote, mis mõlemaid kuidagipidi peaks meelitama, siis see toode ju kokkuvõttes ei sobi 
kummagile. Et siis pigem tulebki lihtsalt nagu nagu analüüsida, mõelda, kõhutunde järgi 
otsustada, et milline see toode võiks kokkuvõttes oma funktsionaalsuselt ja disainilt olla, et 
sobiks kõik sellele suurele grupile, kes siis tõenäoliselt seda toodet kõige rohkem ostab nagu. 
Et see ongi see miinus ma arvan kokkuvõttes, muid miinuseid ma ei näe selle lähenemise 
juures. Et see info mis sisse tuleb on üsna üsna kitsalt, selle konkreetse partneri vajadustest 
nagu välja antud. Aga samas ma ei näe selles ka probleemi kui see partner on piisavalt suur ja 
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tal on võimekust nagu seda toodet mult nii palju osta, et see arendus ennast ära tasub 
kokkuvõttes. 
K: Kuid mis on need plussid, miks te neid sellist lähenemist kasutate? 
V: Pluss on kindlasti see, et me saame toota neid tooteid vastavalt kliendile vajadustele. Et see 
on nii pluss kui ka miinus samal ajal. Et kõige paremad tooted ikkagi mis me oleme teinud, 
kõige paremini müüvad tooted on ikkagi ainult koos kliendiga arendatud. 
K: Aga isiklikust seisukohast? 
V: (.5) Ei oska öelda. 
K: Mind ennast nagu huvitab, et miks mitte mingisugust kui projekte hindate sellise 
tellimuse suuruse ja kasumlikkuse järgi, siis miks ei kasuta mingisuguseid 
projektihindamise analüütilisi arvutusi? Et kasvõi NPVd või midagi? 
V: Ei ole aega selle teostamiseks. 
K: Okei. 
V: Et praegusel juhul kui meie tooteportfell on veel piisavalt mitte nii küps, et meil oleks vaja 
nagu otsida kasvu kuskilt mingisugusest tootest, mida ei eksisteeri, mida on vaja hakata 
hullult välja mõtlema, et pigem praegu seisneb meie kasv selles, et meil on vaja teha ära 
teatud tooted, et üleüldse pildis olla nagu. Et siis siuke (.) juhul kui meil on kogu tooteportfell 
sisuliselt valmis ja me hakkame otsima uusi tooteid sinna portfelli, mis vajavad suuremat 
ajurünnakut, genereerimist, siis ma arvan, et tuleks kasutada mingeid mudeleid, aga praegu on 
meil vaja ütleme oma konkurentidega samasugust pakki või paketti, et edasimüüjatele 
pakkuda seda kogulahendust sisuliselt, et saaksid kui nad eelistavad meid mingisuguse teise 
tootja asemel, siis nad saavad meilt kogu selle tootevaliku mida nad tahavad müüa. 
K: Mhmh. Okei. 
V: Siis me oleme praegu alles selles etapis, et jõuda sinnamaale, et meil oleks kõik tooted 
sisuliselt olemas. 
K: Olgu. 
V: Et me kas teeme või ei tee. Teeme või sureme sisuliselt, et siin muud varianti ei olegi. Me 
lihtsalt teeme praegu järjest, vaatame kuidas, milline tootegrupp võiks jälle järgmisena ette 
tulla ja nii edasi. 
K: Okei. Aga kirjelda seda meeskonda, kes tegeleb selle igapäevase projektiportfelli 
haldamisega. 
V: Portfelli haldamisega tegelen sisuliselt ainult mina. 
K: Kõik need 60 projekti? 
V: Jah. 
K: Ja kuidas sa seda teed? 
V: Et ütleme selle jaoks, selle portfelli tootmise jaoks on meil kaks inseneri, kes neid tooteid 
joonistavad. Inseneerivad ja joonistavad ja kõik muu sinna juurdekuuluva. (.) Ma ei teagi, ma 
ei oskagi sellest haldusest midagi rääkida. Mis sa seal silmas pead? 
K: IT süsteemid? Ma saan aru, et selle kuuekümne projekti juures vastutab siis kaks 
inseneri nende loomise eest? 
V: Mhmh. Just. 
K: Ja sina siis jälgid seda, et nad seda teeksid? 
V: Mhmh. 
K: Ja nad on sul kohe üle laua? 
V: Jah, täpselt. 
K: Aga kuidas juhtkonnale infot annad selle kohta, et kuidas need projektid nagu 
edenevad? 
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V: Sisuliselt.. Sisuliselt ei annagi. Meil on siuke hästi kuidas ma ütlen, siuke sõbralik 
lähenemine üksteise suhtes, et me teeme tulemusi ja ma ei olegi pidanud kunagi otseselt aru 
andma, et mida me siin täpselt teeme kokkuvõttes. Selles mõttes, aga tulemused on nagu 
näha, et meil omatoodetega on iga aasta 100 protsenti kasvanud, et noh siiamaani tegevjuhile 
sellest piisab. Ma arvan, et kui need numbrid oleksid kuidagi teistpidi, et siis ta küsiks, et 
kuulge kutid, et mis tooteid te siin teete. Probleem on. ((naerab)). 
K: Okei, aga selline kontrollimehhanism portfellijuhtimisel tundub ka nagu selline 
igapäevane lihtne olevat? 
V: No jah, kuna me istume siin koos kõik, siis me iga päev suhtleme sel teemal ja noh, ma 
olen kogu aeg kursis kus maal mingid projektid on selles mõttes. 
K: Mhmh. Kas te täheldate ülesse neid projektide kestvusi, projektigraafikuid? 
V: Praegu ei ole tegelenud sellega ausalt öeldes. Kuid ma olen alati mõelnud, et võiks seda 
teha. Et võiks just aru saada kui palju mingi projektiga aega läheb aga üldiselt see on üsna 
keeruline tegelikult ja ajamahukas töö, et ei ole nii et üks projekt saab nüüd valmis, hakkab 1. 
aprill pihta ja lõppeb 30. aprill ära. Nagu sellist tootearendust ei ole põhimõtteliselt selliselt 
nagu kunagi. Teeme kuu aega seda toodet, siis ta läheb tootmisse, siis tuleb sealt mingisugust 
infot tagasi, siis tuleb seda jälle modifitseerida, et otseselt siukseid arendustunde konkreetse 
üksiku projekti peale ei ole kunagi nagu mõõtnud niimoodi. On projekte mis saavad 
kvartaliga valmis, on projekte, mis käivad läbi tootearenduse poolteist aastat nagu 
kokkuvõttes. Et niimoodi otseselt mõõtnud ei ole rohkem. 
K: Okei. 
V: Kui just seda, et ligikaudu, et millal alustasime ja millal toode üldse valmis sai. 
K: Kuid (.) Kõigi nende projektide juhtimise eest vastutad ise? 
V: Mhmh. 
K: Okei. Mhmh. 
V: Seepärast ma ütlesingi, et tööd on palju. 
K: Jah, arusaadav ((naerab)) 
V: ((naerab)) 
K: Mhmh. (.) Kuidas tagate igapäevase sellise... Kuidas tagate selle, et kõik need 
projektid mis sees on, insenerid teevad, et need edukad on? 
V: Meil on kõik vahendid olemas. 
K: Aga see kui me räägime siis tootearendusest, siis teil on mingisugused sammud, mida 
te läbima peate? 
V: Mhmh. 
K: Ja sinna juurde tuleb ka siis ka esialgse prototüübi valimine näiteks? 
V: Mhmh. Tihti. 
K: Saate seda, saad seda protsessi nagu kirjeldada? Ütleme siis alates sellest hetkest kui 
projekt sisse tuleb, et otsustate, et teete selle ära, nüüd edasi. 
V: Põhimõtteliselt alustame sellest ((telefon heliseb, kontrollib telefoni)), et teeme 
spetsifikatsiooni, milline see toode peaks olema, millele vastama ja siis insener hakkab 
joonistama seda toodet vastavalt sellele spetsifikatsioonile, mis me siis paika panime. Palju 
asju on need mis jäid ka lahtiseks, millel on kas mingi vahemik, mingi suurusel või siis või 
siis on täitsa küsimärgiga, et selgub selle arendamise käigus. Ja siis kui see ütleme 3D mudel 
on valmis, siis üldiselt me teeme siukse toote ülevaatuse, kas kõik on nii nagu nagu me, noh 
kogu meeskonnaga vaatame selle üle, et kas on selline nagu ta võiks olla. 
K: Mhmh. 
V: Ja siis kui on kõik ok, kui ei ole, teeme mõned muudatused ja siis hakkame jooniseid 
tegema. 2D joonised juba tootmisse. Siis lisab sellesama kõik need joonised meie 
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tootmistarkvarasse ja saab prototüüp lõpuks tootmisest valmis. Ja samal ajal selle prototüübi 
tootmise käigus siis on ka sealsamas kõrval kogu aeg. No mitte kogu aeg, aga päris suure osa 
ajast, et jälgib seda protsessi käiku, kuidas see valmib. Ja siis sealt tekib igasuguseid 
märkmeid, mida võiks nagu uue toote.. nagu seeriatootmises selle toote puhul parandada. Ja 
siis lõpuks on prototüüp valmis. Siis saame testida. 
K: Ja kui prototüüp on valmis, siis läheb seeriatootmisse? 
V: Pigem mitte. Kõigepealt on testimised kas konkreetse kliendi juures või testime ise. 
Üldiselt konkreetse kliendi juures juba. Siis teeme vajalikud, kokkuvõttes sealt saame 
märkmed ja muudatusettepanekud, vaatame need kõik läbi, vajalikud muudatused teeme ära 
ja siis läheb seeriatootmisse sisuliselt. Aga noh pigem ongi see, et seesama protsess, mis 
pärast prototüüpi seeriatootmisse läheb, seesama protsess, kasutajalt tuleb ikka veel 
tagasisidet. Niisugune aasta jooksul või poole aasta jooksul olenevalt tootest, siis mida tuleb 
veel muuda. Mõni toode on kohe pärast prototüüpi ka valmis, mis on lihtsam variant. 
K: Mis hetkel üldse määratleksite, et projekt on lõppenud? 
V: Projekt ei ole kunagi lõppenud sisuliselt.  
K: Okei. 
V: Nagu Tallinn, see ei saa kunagi valmis, et ta lihtsalt on mingisuguses vahepeatuses. Et see 
on nagu autodegagi, et ta läheb tootmisse, seda tehakse ta nii-öelda on valmis, aga kogu aeg 
tehakse ikkagi parandusi sinna. Kogu aeg tuleb mingid uued mingid uued pumbad, mis 
iganes, pannakse sinna toodetele sisse.  
K: Olgu. 
V: Ja lõpuks tehakse (teist) teste onju. Ja lõpuks on see toode ennast ammendanud, siis 
tullakse uue autoga turule. Et noh see on meil samamoodi. Et need tooted ei saa kunagi 
valmis. 
K: Idee poolest toode ei saa kunagi valmis, aga projekt kui selline lõppeb sellisel hetkel 
kui see on kliendile tarnitud ja seal on kokku lepitud nagu sellise seeriatootmise 
põhimõtted? Et arendusprojekt kui selline? 
V: Noo (.) See ei ole päris nii mustvalge.  
K: Okei. 
V: Kui nagu võib nii öelda, aga tegelt see ei ole nii mustvalge, seal on nagu, seal see protsess 
käib kogu aeg edasi, et noh tootmisestki tuleb igasugust tagasisidet vastavalt siis meie 
tootmisvõimekusele ja sisseseadele, siis tuleb teha ikkagi mingeid pisimuudatusi nagu selles 
mõttes nagu et (.) et pigem jään selle juurde, et ei saa kunagi valmis. Kogu aeg saab paremaks 
teha. 
K: Okei. Kuid selle protsessi juures, järgib seda nendes erinevates etappides alati kes? 
Kas sa ise nendest etappides jälgid alati kogu seda protsessi või on keegi teine ka sinna 
kaasatud? 
V: Mingisuguseid etappe ma pisteliselt ei ütle, et kõigega kogu aeg kursis olen ja kõike pean 
teadma. Ma usaldan insenere ja nad hoiavad asjadel silmad peal. 
K: Okei. Ja enda informeerituse tagad läbi nende inseneride? 
V: Mhmh. 
K: Ja kogu selle kontrolli siis projektil? 
V: No jah ja ütleme, et tootearendus protsessi ajal läbi inseneride ja tootmisprotsesside ajal 
läbi tehaseosakondade juhtide. 
K: Okei. Õigemini nendega on siis vastavalt mingisugusele ajahetkele või siis projekti 
etapile on nende mingisugune suhtlus? 
V: Mhmh. Jooksvalt. 
K: Jooksvalt selline suhtlus siis jah? 
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V: Mhmh. 
K: Okei. 
V: See toimib. 
K: Näed oma lähenemise juures mingeid plusse-miinuseid? 
V: Ma vist rääkisin nendest juba. 
K: Me rääkisime nendest projekti valimiste osas.  
V: Mhmh. 
K: Aga mõtlen just igapäevast haldamist ja kontrolli. 
V: (.) Ma ei tea, ma ei oska nagu öelda. 
K: Tunned, et midagi oleks nagu puudu? Või miks sa oled just sellise lähenemise 
valinud? 
V: Ma ei tea mulle tundub loogiline see lihtsalt praegu. Ma ei näe plusse ega miinuseid. Ma 
arvan, et see mis me hetkel teeme on kõige parem variant, muidu ma tegeleks sellega, et seda 
protsessi paremaks teha kokkuvõttes. 
K: Kuid enne mainisid natukene seda, et võiks IT süsteemis seda ajagraafikut kui sellist 
üles täheldada. 
V: Võiks. Jah, võib-olla jah. Võib-olla see ongi see väike miinus seal. Et oleks näha. Kasvõi 
lihtne Exceli fail. 
K: Okei. 
V: Mida millal tehtud on saadud. Võib küll olla jah. Seda jälgitavust vist parandada. 
K: Kuid. (.12). Missuguseid projektide portfelli valimise tehnikaid kasutate 
projektiportfelli haldamiseks? 
V: Ei ole kursis nendest tehnikatest. 
K: Needsamused lähenemised tegelikult, et ma mõtlen selle küsimuse juures tegelikult 
seda, et kui mõndade nagu selliste lähenemiste juures kus valid neid projekte sinna 
portfelli, et kas sarnased nagu lähenemised kajastuvad ka näiteks igapäevases 
juhtimises uuesti? Et hetkel kui oled priotiseerinud eksole, et kas sa selle järgi kuidagi 
nende teostamise ajal neid priotiseerid? 
V: (.4) Ma ei saa aru küsimusest ausalt. Päris keeruline küsimus ((naerab)) 
K: Mhmh. Ma selgitan veel. Et põhimõte on lihtsalt selles, et needsamused et kui me 
räägime projektiportfelli koostamisest, siis teete mingisuguse valiku onju mis projektid 
sisse tulevad? 
V: Jah. 
K: See tähendab seda, et teete valiku ära, panete järjekorda, järjestusse. 
V: Jah. 
K: Mis on eelisjärjekorras ja nii edasi. 
V: Mhmh. 
K: Kas samasuguseid põhimõtteid kasutate ka igapäevase juhtimise juures? Et eelistate 
mõnda projekti teisele? 
V: Jah, ma arvan küll, et kui tuleb midagi põnevamat sisse, siis võtame sinna listi vahele 
lihtsalt. 
K: Okei. 
V: Või midagi olulisemat. Olulisemale kliendile olulisemat toodet näiteks alati. 
K: Kuidas tagate seda, et kõikidel projektidel on vajaminevad ressursid olemas? 
V: Selles mõttes, et kuna me järjest neid teeme, siis käesolevale projektil ongi sisuliselt see 
ressurss, mis mul on võtta on olemas, et kaks inseneri, sisuliselt kaks projekti saab korraga 
käes olla. Et sellega tagangi. 
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K: Okei. Kas ma nüüd saan õigesti aru, et kui need 60 projekti, mis on nagu portfellis, 
siis tegelikult reaalselt kaks tükki käib ühel ajal. Inseneride poole pealt. 
V: Mhmh. 
K: Et mitte rohkem? 
V: Mitte rohkem. 
K: OK. 
V: Noh selles mõttes et kui prototüüpi valmistame, kui siit inseneri käest on toode üle antud, 
siis saab järgmise tootega nagu alustada. Ja siis juba jälle jooksvalt kuna tootmisest tuleb 
tagasisidet, siis jooksvalt saab natuke selle projektiga kõrvalt tegeleda. Kõik siuksed nagu 
hästi palju jookseb paralleelselt hästi palju tegevusi tegelikult. 
K: Et ressurside määramisel projektidele me räägime inseneride kontekstis, siis see on 
väga otsekohene, et üks projekt on korraga ühel inseneril sees, ta teeb selle ära ja siis 
võtab järgmise ette? 
V: Mhmh. 
K: Okei. Ja pärast seda kuidas see tootmisressursi jagamine projektide vahel, kuidas 
see, kes selle eest nagu... 
V: Tootmisjuht vastutab juba selle eest. 
K: Et siit lähebki teilt üle jah? 
V: Meie sisestame selle sinna ERP süsteemi ja siis sealt juba. Enne on kõik kooskõlastatud 
selles mõttes, et me paneme vastavad tähtajad tootmisjuhiga paika ja vastavalt sellele hakkab 
see projekt tehases edasi liikuma. 
K: Okei. Üleüldiselt ma saan siis teie organisatsiooni projektiportfelli juhtimisest 
niimoodi aru, et kui me räägime arendusprojektidest just, et siis te identifitseerite need 
projektid mis te portfelli võtate vastavalt siis kas enda partnerite öeldule või siis ka enda 
mingisugustele kogemustele ja nägemustele. 
V: Mhmh. 
K: Eee, nüüd need kogemused ja nägemused baseeruvad mille baasil? Mõtlen, et kas 
vaatame siin mingisuguseid statistilisi näitajaid, mingisuguseid konkurentide 
majandustulemusi? 
V: Ma arvan, et numbritesse vist ei ole nagu kunagi niimoodi, samas oleme ikka läinud, et 
ikka ma jälgin selles mõttes, et näiteks Rootsi turu põhjal, et milline ütleme kui võtame 
[tootegrupp 1] haagised, siis seal turu peal olen saanud küll seda teha, et jälgida et millises 
segmendis nagu kõige rohkem need tooted müüvad. Et millises, millises segmendis me peame 
kindlasti olema ja kindlasti head olema ja kus me võime edasi arendada. Et noh kindlasti see 
turupotentsiaal, et kus see lagi on, kui palju on meil üldse võimekust müüa seal. Mingit 
kindlat toodet. Me ei ole kunagi ette võtnud mingeid tooteid millel absoluutselt potentsiaali ei 
ole. Ja samal ajal on jälle ka see, et kui me näeme kuskil segmendis on stabiilne müük, 
olenemata mis majanduses toimub nagu, et siis siis me oleme ka sinna läinud, et tihtilugu 
siukeses segmendis on üsna vähe konkurente. 
K: Kust te neid andmeid saate? 
V: Rootsi turul kohta näiteks saab täitsa avalikult Internetist  kätte need, sellest, nende nii-
öelda nendel on vist siukene põllumajandusettevõtete register, kuhu kantakse kõik tooted 
sisse, mis on müüdud. Kõik haagised lähevad sinna sisse, mida nad müüvad. 
K: Okei. Ja kui me liigume siit edasi priotiseerimise faasi, sealt tulebki siis tellimuse 
maht, kasumlikkus? 
V: Ütleme sealt, sellisest analüüsist ma nagu mingit mahtu ei nii-öelda ei planeeri ega näe. 
Selles mõttes, et meil on turu peal partner, kes meilt võtab tooteid, aga ma ei tea kunagi kas 
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või millal kui palju ta hakkab neid tooteid üldse võtma. Ma lihtsalt näen seda potentsiaali kui 
palju turu peal võiks olla. 
K: Aaa, okei, see tellimuslik maht see on pigem intuitsioonipõhine? 
V: Jah, ma lihtsalt näen seda potentsiaali seal, siis on juba müügi ülesanne see potentsiaal 
lihtsalt realiseerida. 
K: Okei. Jaa, kas on üldse sellist olukorda, et ütleme need 10 projekti, mis on omadega 
järjestusse pandud, 8 saate vastu võtta ja kaks tükki jätategi ära? 
V: Need jäävad tiksuma sinna järjekorda kõik kuni me kunagi jõuame sinna. Need ideed 
jäävad ikka sinna püsti alati. Üldiselt me oleme kõigini jõudnud lõpuks. Pikemas 
perspektiivis. 
K: Õigemini te olete kõik need vastu võtnud, siis hakkab igapäevane juhtimine, mis 
toimub siis põhiliselt sellise väga või õigemini vajaduspõhise suhtluse baasil, et 
hoolitseda selle eest, et kõik projektid järjest läheksid. 
V: Noh, kliendi omad millel on konkreetselt tellimused taga need on olulisemad ja mis ise 
oleme ise välja mõelnud, need jäävad järjest tahaplaanile, sedasi ongi. Kus meil on äri, seal 
tegutseme ja ja muud, lihtsalt et inseneridel oleks kogu aeg tööd, siis tuleb ka siukseid 
projekte kus ei ole absoluutselt päringuid, lihtsalt me näeme ise, et me peaksime seal olema 
või võiksime olla, lähme lihtsalt katsetama turgu. 
K: Okei. Aga kirjelda palun milline on sinu arvates projektiportfelli juhtimise tulevik 
teie valdkonnas? 
V: (.4) Päris hea küsimus. Ma ei teagi milline see tulevik võiks olla, ma pigem arvan, et see 
praegu on selline nagu me räägime, et tegelikult see toimub siuke ütleme kellel on 
tooteportfellid juba valmis täielikult nagu ja kes otsivad uut kasvu kuskilt uuest tootest, mida 
sisuliselt veel ei ole, pigem ma ei teagi nagu. Kuidas see võiks nende puhul käia, ma ei ole 
sinnamaani jõudnud, ma ei ole pidanud seda selle probleemiga silmitsi seisma veel. A noh, 
see on ka selge, et ikka vaadatakse turupotentsiaali, kuhu-milliste toodetega kuhupoole turg 
liigub nagu. Et kas tendents on näiteks võtame need haagised, kas kasvab suurte haagiste turg 
või kasvab väikeste haagiste turg. Kumb, milline neist on languses või kasvus, et noh, siis 
saab valida selle segmendi ära, kus on vaja innovatsiooni teha. Et klientidele silma jääda. Ja 
teisest küljest ongi samamoodi ütleme on see äriline pool, et kust me saame kasumit kõige 
rohkem lõigata. 
K: Mhmh. Okei. Aga me oleme tegelikult viimase küsimus juures. Kas soovid midagi 
lõpetuseks veel lisada? 
V: Ei oska midagi lisada. 
K: Okei. Aitäh! 
 
V: Me rääkisime sellest roadmap’i, mis siis saab et mind ei ole näiteks, mis edasi saab. 
K: Räägime alustuseks sellest, misasi on see roadmap? 
V: Mina saan roadmap’ist aru kui mis on see plaan mille alusel meie tootearenduse meeskond 
liigub edasi nagu. Et millised on need tooted, mida tahame tulevikus näha enda tooteportfellis 
ja missugused need tooted peavad olema. Millised tehnoloogiad seal on kasutatud ja nii edasi. 
K: Kuidas valite? 
V: Ja-jaa. Neid tehnoloogiaid? 
K: ((noogutab)) 
V: Otseselt vaatame mis turu peal toimub, mida sisuliselt me vaatame seda funktsionaalsust, 
mida klient tahab. Suhtleme kliendiga, vaatame mis turu peal juba pakutakse. Paneme sellise 
mõttega selle kokku ja lisaks veel oma mõtted, milline see toode peaks välja nägema nagu. 
Kirjeldame selle lihtsalt ära sinna roadmapi sisuliselt. 
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K: Aga sinna roadmapi, seda te teete kui tihti? 
V: Ongi pigem siukse iga poole aasta tagant ma arvan. Ütleme olenevalt, olenevalt otseselt 
nendest võimalustest ja kuidas aega on. Vahepeal on see roadmap täiuslikum, me räägime, 
vahepeal on ta lihtsalt siuke tootemudeli põhine. Kui enne rääkisin sellest, et meil on väikeste 
haagiste segment ja suurte haagiste segment näiteks ettevõte, siis me räägime seal segmendis 
lihtsalt nendest toodetest erinevates segmentides siis millistest milliseid tooteid me tahame 
seal portfellis näha. Teistest küljest kui me läheme rohkem detailidesse, me juba teame, meil 
on klientidel igasugust tagasisidet tulnud, päringuid tulnud, me teame milline see toode peaks 
olema, siis me oleme selle rohkem lahti kirjutanud ja mõtestanud enda jaoks. 
K: Okei. Õigemini siin ongi tegelikult poole aasta jooksul te vaatate üle oma 
tooteportfelli ja kuidas seda arendada ja te lähtute seal täielikult turunõudlusest? 
V: Pigem võib nii öelda jah. 
K: Pigem? 
V: Turunõudlus ütleme nagu kliendi poolt. 
K: Jah. 
V: Teiselt poolt ei ole turunõudlus otseselt, me vaatame seda, et mis meil veel puudu on, et 
me ei tea kui suur see turunõudlus on, me teame, et konkurentidel on need tooted ilmselt 
olemas. 
K: Okei. 
V: Et kaks lähenemist sisuliselt sinna ka. 
K: Jah. Ja selle alusel te tegelikult otsutate ära, missuguseid projekte peaksite vastu 
võtma, et oma tooteportfelli siis täiustada? 
V: Mhmh. 
K: Okei. Siis te võtate ette ja teostate selle ära nii nagu ka teiste projektidega? 
V: Mhmh. 
K: Okei, väga hea. 
 
Transkriptsioon 3: Graanul Invest AS, juhatuse liige/CTO Priit Uuemaa, 2.05.2017 
 
Küsija: Kirjeldage palun praegust ettevõtte projektiportfelli. 
Vastaja: Sa mõtled neid projekte mis me hetkel teeme või mis me oleme teinud? 
K: Hetkel mis praegune seis on. 
V: Praegu meil põhimõtteliselt üks, üks suur projekt on ehitamises, Osula koostootmisjaam, 
koos tehase laiendusega, selle eelarve on kuskil 30 miljonit eurot ja suuremaid projekte meil 
praegu aktiivses ehituses ei ole. Meil on mõned on ettevalmistamisel, Väike-Maarjasse 
valmistame samasuguste koostootmisjaama ja tehase laienduse projekti ette. See on isegi 
suurem, suurusjärk 45 miljonit eurot investeering. Seal on ettevalmistusfaas. Lisaks 
valmistame Hollandis ühte projekti ette, katlamaja projekti. See on suurusjärguga 10 miljonit 
eurot investeering. Seal ka aktiivset faasi veel ei ole, sest kliendiga lepingut ei ole. Et need on 
kolm, kolm sellist aktiivset projekti ja lisaks on meil selliseid nii-öelda külmutatud ja 
mitteaktiivseid projekte ka. Meil on mõned pelletitehase plaanid, aga need ei ole aktiivses 
arenduses. Ja meil oli nüüd siin ((köhatab)) meil oli siin aasta aega tagasi oli, oli ka Belgias 
üks projekt oli arendamises, aga selle arenduse me praeguse seisuga oleme ära lõpetanud. 
Võib-olla jah, et üks aktiivne arendus ja kaks sellist ettevalmistavat arendust. 
K: Okei. Üks aktiivne ja kaks ettevalmistavat siis? 
V: Jah. 
K: Jaa, kuidas nende projektide ajaline kestus on? 
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V: Ega nad on kõik enam-vähem samad. Kui me räägime, kui me räägime 
koostootmisjaamast, siis selle kestus on reeglina kõige pikem. Selline aktiivne ehitusperiood 
on poolteist aastat. Millele eelneb poolteist aastat veel ettevalmistust, et lubasid saada, 
lepinguid ette valmistada, võib-olla seal veel pool aastat varem tuleb teha võrgu liitumisleping 
ja siis peale aktiivse ehitusfaasi lõppu on kuskil pool aastat selline järeltööd, 
garantiiküsimused. Et noh me räägime reeglina ikkagi kolm kuni neli aastat on meie selline 
ühe projekti kestus. Ja jaa paralleelselt selliseid projekte on meil töös mitu tüki, aga kõige 
rohkem ongi meil olnud kolm projekti töös, mis on olnud nagu investeerimisotsus on korraga 
tehtud. Reeglina nii-öelda tõsiseks tööks läheb siis kui tehakse investeerimisotsus. 
Investeerimisotsus tähendab seda, et ostetakse tehnoloogia, kirjutatakse tehnoloogia 
tarneleping alla, siis on nagu game on ja tagasiteed enam ei ole. Et kuni selle hetkeni, et neid 
lubasid taotelda, lepinguid ette valmistada, võib-olla ka mingit liitumisühendust ehitada, et 
see on kõik, see on kõik selline ta nõuab küll mingit kulu, aga ta ei ole suure, ta ei ole 
märkimisväärne kulu, pigem on ta just aeg. Pane korraks pausile, mul... ((palub lindistamise 
pausile panna, et telefoniga rääkida)). Jajaa, et selline on see nii-öelda ajaline kestus ja ega ta 
pelletitehasel on samamoodi, et võib-olla sel pelletitehasel ettevalmistusprotsess on natukene 
lühem, pool aastat, aga kuskil sellisesse kolme-nelja aastasesse tsüklisse ta jääb ja ta ongi 
reeglina, et esimene pool sellest on, mis võtab kaua aega, aga ei maksa palju raha, aga sellest 
hetkest kui tarneleping alla kirjutatakse, siis maksab palju raha, aga ei võta kaua aega. Et 
selles mõttes ikkagi, et kui tarneleping alla kirjutatakse siis ongi pooleteist aastaga on nii-
öelda hooned valmis, seadmed paigaldatud, kõik on töös, tegelt on see väga lühike aeg millal 
see tehakse. Aga teinekord võib-olla lubade hankimine, need keskkonnamõjud ja need, 
aastaid võib-olla menetletakse. 
K: Aga nende projektide valdkondade lõikes ma saan aru, et nad on kõik ühese 
valdkonnaga? 
V: Jah, valdkond on energeetika, kas siis koostootmisjaam või katlamaja või siis pelletitehas. 
Mis on siis taastuvkütus, samamoodi nii-öelda energeetika. Et noh need on need projektid, 
mida me oleme teinud ja mida me teeme. Muid projekte me põhimõtteliselt ei ole teinud. Meil 
on metsaettevõtted ka, aga seal me oleme nii-öelda metsa omanikud ja ülestöötamis teenust 
osutame, seal projekte kui selliseid ei ole. Kui me räägime ehitusprojektidest. 
K: Eelarveline maht oli siin üks projekt oli 30 miljonit, üks oli 45 miljonit? 
V: No need ongi vahemikus olnud praegu, ütleme 20 miljonit kuni 45 miljonit on ühe projekti 
maksumus. Ja 2013 kui meil oli kolm projekti, siis oli korraga meil maksumus ütleme 70 
miljonit oli selle kolme projekti maksumus kokku. Et mina olen neid projekte teinud alates 
aastast 2010, seitse aastat. 
K: Kui me räägime nüüd teie organisatsioonist, sellest projektiportfelli juhtimisest, siis 
missuguses küpsusastmes, see teie arvates on? 
V: Ma arvan, et ta on nii-öelda kujundamisjärgus, et selles mõttes, et minu, ma arvan, et mul 
on väga õige koha peal, et need.. kui ma olin ise projektijuht, siis pidin tegema selles 
ehitusprotsessi läbi, et teada saada, et mida projektijuhtimises sellel spetsiifilisel objektil, et 
mida on vaja teada, milliseid aspekte, kuidas see käib ja nii edasi. Kui tuli järgmine mees või 
järgmine projekt, siis ma võtsin juba järgmise inimese, kellele ma ütlesin, et sina oled 
projektijuht ja mina olen nii-öelda siis projektiportfelli juht põhimõtteliselt. Ja ma juhendasin 
teda ja ma ütlesin ka talle, et ta peab vaatama ka selle pilguga, et ta oskab järgmist meest 
juhendada. Sul on kaks olulist aspekti, üks on see, et pead olema ise hea projektijuht, aga sa 
pead suutma järgmist meest ka õpetama, et sa pead olema väga hea nii-öelda mentor, õpetaja, 
treener. Ja nüüd ongi, et see kelle mina siis välja koolitasin nüüd ma andsin talle ülesandeks, 
et see uus projekt mida praegu ehitame, et tema nüüd ei tohi seda ehitada, et selles mõttes et 
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seal on järgmine projektijuht ja tema ülesanne on nii-öelda juhendada seda uut projektijuhti. 
Selles mõttes et see oskus oleks nagu järjepidev ja ülekantav, sellest on vähe kasu kui sa ise 
oskad seda asja hästi teha, sul peab olema ka oskus seda järgmisele inimesele üle anda ja ka 
sellel järgmisel inimesel peab tekkima oskus, et edasi anda. See õpetamise oskus peab igal 
projektijuhil tekkima, siis on ta selles mõttes nii-öelda sõltumatu ja järjepidev see 
projektijuhtimise oskusteave. Ja ega ma olen ise ka seda samamoodi näinud, et ega Eestis 
mina ei tea üldse, kus Eestis on põhimõtteliselt võimalik projektijuhiks õppida ja olles ka ise 
projektijuht ja vaadates neid ehitusfirmasid ja nii edasi ja nii edasi kuidas projekte juhitakse, 
et mõnikord saab peast kinni hoida, et kuidas üldse selliste nagu lahenduste peale tullakse ja 
siis ongi et kõik on nagu iseõppijad. Et ei ole tegelikult sellist kui sa saadki, tahad 
majandusharidust, mina olen elektroenergeetika haridusega, tahan seda elektriharidust, siis 
TTÜs on erialad onju, aga kui tahad siukest juhtimist või projektijuhtimist, siis sellist eriala 
põhimõtteliselt Eestis ei ole. Ma ei tea kus see õpetatakse. Võib-olla TTÜs ärijuhtimine on, 
aga noh ärijuhtimine ei ole sama, mis projektijuhtimine. Selles suhtes et kõik Eestis on 
iseõppinud, kes on siis paremini, kes kehvemini, et seda ma näen kindlasti nagu vajaka, mis 
on minu taust, et enne kui mina siia tööle tulin, siis ma olin kuus aastat Kaitseväes. Ma olin, 
ma sain Kaitseväes väga palju juhtimiskoolitust, ma olin ise ka juhtival kohal, kas jaoülem või 
rühmaülem ja nii edasi, et see on hästi sarnane tegelikult ja ma käisin ka mitmel korral käisin 
Ameerikas kursustel ja kusjuures ka mitmed kursused olidki just sellised spetsiifilised nagu 
kas siis on ta siis koosoleku juhtimine, mingi meeskonna, projekti juhtimine, tegelikult 
sõjaväes õpetatakse juhtimist väga-väga hästi. See on aastasadu vana teadmine, mida on vaja 
edasi anda ja tegelikult sõjaväes on see juhtimisõpetus olemas, aga noh nii-öelda ülikoolides 
tegelikult seda ei ole. Ja selle nii-öelda juhtimistaustaga projektijuhtides ma nägin, et 
tegelikult mul on see juhtimis siis see omadus olemas, või selles mõttes, et see juhtimise või 
projektijuhtimise kvaliteet on oluliselt parem kui ükskõik kellel teisel, kes selles valdkonnas 
tegutsenud on ja kui ma kogesin sellega nagu kolme aastase perioodi läbi, et millest see 
hakkab ja kuidas see lõppeb ja kõik etapid on teada, siis mul on nagu komplekt koos, mul on 
see teoreetiline teadmine juhtimisest, pluss see praktiline kogemus selle objekti läbiviimisel ja 
on nii-öelda tervikpilt onju. Siit edasi saab tehnikaid täiustada ja paremaks minna ja ma võtsin 
selge eesmärgi, et meil tulid need projektid kolme lainena ja teises laines ma andsin nii-öelda 
järgmistele meestele need projektid ette, et nemad peavad need läbi tegema ja ma juhendan 
neid. Samamoodi meil eesmärk on ikkagi kasvada ja lõpuks olekski 5, 6 võib-olla 10 projekti 
korraga, et siis meil peab olema ikkagi organisatsioon, kes seda läbi viib, et ei ole nii-öelda 
ühe inimese peal. Aga selles mõttes, et see on natuke valulik ka organisatsiooni sees, et sellist 
nagu projektiportfelli juhtimise mõtlemist tegelikult meie ettevõttes on hästi, hästi siuke 
kammitsetud või-või natukene võõras ja vajab nii-öelda nagu tutvustamist ja arusaamist, et 
kui ühel hetkel on see organisatsioon üles ehitatud ja projektid on olemas, et meil see 
vundament on täna hästi tugev, aga me ei ole veel selliselt üles ehitatud, et meil ongi 
projektijuhtimise organisatsioon, teeme 10 projekti aastas, nagu ehitusfirmad neil on neid 
projekte kindlasti rohkem onju, et me ehitame ikkagi neid asju enda jaoks. Ja ühesõnaga, 
tulles tagasi, et kus me siis selles arengus oleme, et olengi seda ettevõtte projektijuhtimis siis 
kompetentsi selliselt üles ehitanud et meil oleks järjepidev juhtimisoskus olemas, et ei oleks 
ainult teatud inimestel vaid oleks kõigil olemas, inimesed oskaksid seda edasi anda, et see 
jääks siia organisatsiooni kultuuri sisse ja samas ma olen saatnud ka ((köhatab)) olen ka ise 
käinud, käisin kaks aastat tagasi Ameerikas, võtsin selle teise projektijuhi kaasa, käisime seal 
oli kahepäevane elektrijaama ehituse projektijuhtide koolitus professionaalidele. Ja seal 
ameeriklased õpetasid, kes ise on sadu projekte põhimõtteliselt teinud ja noh seal on 
teoreetiline teadmine taga ja kõik-kõik asjad, ja manuaal kuidas teha ja nii edasi ja nii edasi 
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kõik aspektid ja tegelikult väga kasulik, väga kasulik treening oli ja eelmine aasta saatsin ka 
teised, järgmised mehed nagu sinna ja sealt me võtsime tehnikaid ka üle, mis me nägime, et 
meil endal olid nagu projektijuhtimises puudu, panime sisse. Nüüd on meil see, me oleme 
vaikselt üles ehitanud ka seda nii-öelda ettevõtte sisest projektijuhtimise korraldust, et kuidas 
meil asjad on, et meil on nii-öelda süsteem, kõik saavad aru, raamatupidamine saab süsteemist 
aru, teised inimesed kes kaasa aitavad saavad aru, et see on selline kujunemisjärgus ja 
ülesehitamisel, et ta kindlasti ei ole valmis, aga me ei ole ka selline projektijuhtimise ettevõte, 
et meie põhiäri on ikkagi pelletite tootmine ja kõik muud asjad on nii-öelda toetavad ja kui me 
ehitame, siis me ehitamegi enda jaoks, me kellelegi teisele täna hetkel veel ei ehita. Ja et 
selles mõttes me ei ole nagu klassikaline projektijuhtimise ettevõte, siis meil oleks see 
kompetents ka võib-olla rohkem edasi arendatud. Vot. 
K: Aga ma saan siis aru, et see projektiportfelli juhtimise kontseptsioon kui selline on 
organisatsioonis veel sisseelamise järgus? 
V: Jah, ta on ütleme selles mõttes, mina, ma olen nagu seda projektiportfelli juhtimise 
kontseptsiooni algusest peale nii-öelda siis nagu tagant utsitanud, et see tekiks, et arusaamine 
tekiks ja et meil oleks selline kontseptsioon oleks omaks võetud, aga noh ikkagi see läheb 
suhteliselt vaevaliselt ütleme nii. Et et kõik ei ole väga nagu hurraaga valmis sinna kaasa 
tulema, et pigem noh vanast ajast on see harjumus küljes, et tehakse ise, tehakse põlve otsas ja 
ütleme sellised struktuurset või süstemaatilist lähenemist projektijuhtimisele et sellist 
konsensust on suhteliselt raske saada, aga mida rohkem neid projekte tuleb, et selles mõttes 
need süsteemid mis ma olen välja arendand, et need on paika jäänud ja arenevad edasi. Et kui 
projekte tuleb ka juurde, siis ma olen kindel, et see läheb paremaks, aga ta ei ole jah 
entusiastlikult seda vastu ei ole võetud. 
K: (.5) Jah, okei. Siis mul on endal nagu pilt ees, et kui me räägime sellest 
küpsusastmest, siis me ikkagi jäämegi sinna kui viie-palli skaalal üks on see, kus alles 
levitatakse sõna ja viis on see, kus juba optimeeritakse projektiportfelli, siis me jääme 
sinna kahe-kolme juurde. 
V: Just-just. 
K: Okei. Selge. Aga kuidas ise defineerid projektiportfelli juhtimist? 
V: Projektiportfelli juhtimine on põhimõtteliselt projektijuhtide, projektijuhtide juhtimine, kus 
meil seal Ameerikas projektijuhtimise koolitusel õpetati oli see, et ((liigub tahvli juurde)) Et 
mis mul on endal kogemuslikult välja saanud mõelda, et põhimõtteliselt üks projektijuht 
suudab manageerida kahte ja kui on võimekas projektijuht siis maksimaalselt kolme. Üle 
kolme projekti üks projektijuht ei suuda nagu, ei suuda kindlasti juhtida. Ütleme, et siin on 
kolm projekti ((joonistab pabertahvli kõige alumisele osale kolm kastikest ja kirjutab neile 
sisse P1, P2 ja P3)), projekt 1, projekt 2, projekt 3, siis põhimõtteliselt on võimekas 
projektijuht, siis suudab kõiki kolme manageerida. Siin on projekt mänedžer ((joonistab 
kolme projekti kastikese peale ühe kastikese peale kuhu kirjutab sisse PM)). Nii ja kui me 
räägime projekti portfellijuhist, projektiportfellijuht minu definitsiooni või arusaamise 
kohaselt ((joonistab PM kastikese peale veel ühe kastikese kuhu sisse kirjutab PPM)) project 

portfell manager manageerib neid juhte ((joonistab PPM alla veel kolm PM kastikest)), aga 
jällegi efektiivselt saab manageerida maksimaaselt nelja inimest. Selles mõttes väga ei näe, et 
üle nelja saaks, saaks manageerida. Et noh kui me räägime projektiportfell, ütleme neljal 
inimesel, kõigil ei ole kolm, mõnel on kaks ütleme, maksimaalselt ütleme 10 projekti saaks 
projektiportfelli manager nagu manageerida. Meie ettevõte selles mõttes sinna, miks see 
kontseptsioon võib-olla ei ole väga omaks võetud on see, et meil ei ole täna 10 projekti, meil 
on üks projekt, see on küll hästi suur projekt onju, Eestis on üldse ainult seitse-kaheksa 
koostootmisjaama onju ((naerab)), et ei oleks mõeldav, et suudaksime Eesti baasilt siukest 
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üles ehitada onju. Miks me täna Hollandis arendame ongi see, et kui meil seal asjad käima 
lähevad, siis seal võib tekkida see, et meil on 10 projekti korraga, siis läheb see konteptsioon 
kohe töösse. Siin on jällegi see küsimus, et teeme need 10 projekti ära, projektid saavad otsa, 
siis mis nendest meestest ((viitab PM kastikestele)) saab. Et pigem ma näengi, et kuskil 
ehitusfirmades, kus on uus maja, uus tee, uus trass onju, siis see nagu töötab onju ja noh 
sellised ongi EPCM ettevõtted põhimõtteliselt, juhtimisettevõtted, Eestis neid vist väga ei 
olegi, võib-olla mingid rahvusvahelised konsortsiumid see OF Consult on ainuke keda ma 
tean. Et Eestis muidu jah, Eestis seda teenust ei pakuta, ma arvan, et Eestis ka ei ole seda 
nõudlust. Kõik tahavad Eestis ise teha nagu isegi ütlesid, et see arusaamine on suhteliselt 
lapsekingades ja kõik ikkagi teevad oma projekte ise, keegi ei taha neid sisse osta, sest 
reeglina tehakse ka üks projekt viie aasta jooksul, üks projekt kümne aasta jooksul, et 
omanikud kes on kaubanduskeskuse omanikud, koostootmisjaama omanikud, nad teevad ühe 
projekti elus enam-vähem, siis nad tahavad ise teha. Kui nad teeksid 30 tükki viie aasta 
jooksul, siis nad ostavadki sisse. Lääne-Euroopas on see tegelt väga tavaline, et ostetakse, 
need omanikud nii-öelda asset’i omanikud ostavad siukseid teenuseid sisse, nii ehitusteenust 
kui hiljem ka opereerimisteenust ja nii edasi ja nii edasi. Ja kuidas mina neid projektiportfelli 
juhti defineeriks olekski selliselt, et tema juhib neid inimesi ja siit üles edasi ((joonistab PPM 
kastikese peale veel ühe kastikese ja kirjutab sinna sisse aren/en)) tuleb valdkonnajuht. On see 
siis mingi arendus või või energeetika või mis iganes. Et kui räägime näiteks meie ettevõtte, 
minu valdkond ongi põhimõtteliselt energeetika ja kõik arendusprojektid, et juhatuses peab 
olema keegi siis nii-öelda vastutav isik, kes nende teemade eest vastutab. Ehk siis 
põhimõtteliselt igal objektil, ükskõik mis objektil peab olema väga selge nagu ahel ((joonistab 
ahela PM kastikesest aren/en kastikeseni)) ja nii-öelda ettevõtte nagu juhtkonda välja, et 
täpselt on teada, et kes nii-öelda vastutab. Ei saa kuidagi olla, et need kaks vastutavad ((viitab 
kahele PM kastikesele)) selle eest ((viitab P1 ja P2 kastikestele)) ja selle eest keegi ei vastuta 
((viitab P3 kastikestele)), et sellist asja ei saa olla, et täpselt peab välja minema ja kui siin 
((viitab P1 kastikesele)) tekib probleem, siis lahendab see projektijuht selle ära. Kui 
projektijuht ei suuda seda lahendada on mingi suurem probleem, siis lahendab portfellijuht 
ära. Portfellijuht ongi see, et ta planeerib, organiseerib ja otsustab ja kui tekivad probleemid, 
siis võtab otsused vastu kuidas kuhu me kurssi muudame, kuhu me lähme ja nii edasi ja kui ka 
siin ((viitab PPM kastikesele)) kasvab üle pea, kaevatakse kohtusse ettevõte mis iganes, no 
siis ta läheb juhtkonda välja. Ja kõigepealt ongi, et kui see projekt läheb käima, siis sul tuleb 
nii-öelda...kuidas me ise oleme teinud, et projektijuht paneb eelarve kokku, see liigub siia 
juhatusse, kui otsustatakse ära kas projekti tehakse, siis kinnitatakse eelarve ära, läheb siia alla 
tagasi ja see on nii-öelda guideline. Kui infot ei tule kahe aasta jooksul selle projekti kohta 
siis kõik on hästi, kui projektijuht näeb, et midagi hakkab tuksi minema, näiteks eelarve 
hakkab üle minema, siis tuleb see info siia ((viitab PPM kastikesele)) uuesti välja onju ja siis 
otsustatakse mida tehakse. Ma ise põhimõtteliselt kogemuse põhjal ütleksin jah seda, et 
maksimum ühele projektijuhile kolm projekti, projektiportfelli juhile maksimum neli inimest 
ja see on kõik onju. Täna kuidas meil on on see, et ma olen siin ((viitab PPM ja aren/en 
kastikestele)) ühes isikus, sellepärast et organisatsioon on veel piisavalt väike. 
K: Mhmh, okei. ((teeb foto joonistatust)) (.20) Okei. Õigemini ma saan siis õigesti aru, 
kui ütlen, et projektiportfelli juhtimine on siis projektijuhtimise süsteem, mis on siis 
ahelane töötav läbi terve organisatsiooni, kus siis eesotsas on projektiportfelli juht? 
V: Ma ütleskin et see projektijuhtimise süsteem peab olema kindlasti paigas, et üldse oleks 
kellelegi saaks projektiportfelli juhi ametinimetuse anda. Et projektijuhtimise süsteem võib 
olemas olla ka ilma projektiportfelli juhita, aga kui see juht on, siis peab juba olema süsteem. 
Et selles mõttes et projektiportfelli juhil ei ole võimalik, et kui tal on kümme objekti, et 
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mingid asjad toimuvad niimoodi, et keegi küsib, et mis selgituse ma siia arvele panen, kuidas 
ma selle elektriliitumise ehitan, et kui kõik need küsimused tuleks projektiportfelli juhile, siis 
ta läheks hulluks onju ja sellepärast see ei tööta. Et see süsteem peab olema paigas ja seda 
ehitataksegi alt ülesse, et kui on üks projekt, siis sul on üks projektijuht, kui ma tulin, siis ma 
olingi, ma olin põhimõtteliselt kõik need isikud olin ((viitab tahvli joonistusele)) olin ühes 
isikus. Olin projektijuht, olin portfellijuht ja ma olin ka nii-öelda siis juhtkonnas 
põhimõtteliselt, kuigi ma ametlikult juhtkonnas ei olnud, aga vastutasin nende arenduste eest. 
Nüüd on ettevõte kasvanud, et on kuskil viis-kuus korda kasvanud selle ajaga kui ma tulin, 
järjest on inimesi juurde tulnud, keda ma olen nendesse positsioonidesse pannud ja täna meil 
sellist klassikalist projektiportfelli juhti ei ole, aga ma ise näen, et kui see vajadus tekib, et siis 
ta on ikkagi, ta on nagu, ta täiendab seda süsteemi, aga tema ülesanne on ikkagi juhtida neid 
inimesi, neid projektijuhte. Aga tal peab olema kaks asja, et üks on see, et kindlasti peab 
kogemus olemas, et tal peab ühe korra, et mis on minu filosoofia siiamaani on see, et 
projektiportfelli juht peab olema alati ise olnud selle projekti ennem läbi teinud kui ta hakkab 
teisi juhendama. Projektijuhte juhendama. Muidu on väga raske projektijuht tuleb, ma tahan 
siia asfaldi panna onju, et kui portfellijuht pole ise seda läbi teinud, ta võib teha vale otsuse, 
ütleb ei me ei pane siia, pole vaja. Kui ta on ise selle põllu pealt läbi käinud see poolteist 
aastat ehitanud või kolm aastat, ta teab mida täpselt see tähendab, kuhu asfalti panna ja kuhu 
mitte panna ning mis selle tagajärjed on, mida projektijuht tegelt teeb on see, et ta suhtleb 
kõigiga. Suhtleb ehituse projekteerijatega, tehnoloogia projekteerijatega, paigaldajatega, kõik 
räägivad selliseid aspekte, millest sa muidu mitte midagi ei tea ja ei saakski kunagi midagi 
teada ((naerab)). Ja selles mõttes, et see suhtlus, kui projektijuht suhtleb kuskil 40 tarnijaga, 
siis tekib mingi probleem ja ta läheb portfellijuhi juurde küsima midagi ja portfellijuht pole 
kunagi varem seda projekti läbi teinud, siis ta ei suuda, ta ei pruugi õiget otsust teha, aga kui 
ta on ise läbi teinud, teab mis aspekt see on, mis küsimus, mis tagajärjed sel on ja ta suudab 
väga hästi juhendada projektijuhti, et mida projektijuht peab selles olukorras tegema ja võtma 
vastu otsuse. Et see on kindlasti nagu üks asi, mida ma ise näen ja mis minu filosoofia on, et 
sa pead ise alati esimest korda selle asja läbi tegema, enne kui lähed teisi juhendama. Ja minu 
meelest projektiportfelli juht on juhendab projektijuhte. 
K: Okei. Aga selles suhtes, et me rääkisime hästi palju isikulisel tasandil, et kes on see 
isik, kes on projektiportfelli juht, aga see juhtimine, projektiportfelli juhtimine ise kui 
see tegevus selle definitsioon siis tegelikult on kogu organisatsiooni 
projektijuhtimissüsteem? 
V: Juhtimine on ikkagi, juhtimine on mingi tegevus, süsteem on asi. Et selles mõttes, seda 
süsteemi sa kasutad tööriistana, see on sinu tööriist. See on projektiportfelli juhi, ükskõik kes 
ta on, selle tööriist. Aga see tegevus, mida projektiportfelli juht teeb onju on teiste inimeste 
juhtimine. 
K: Okei. 
V: Et põhimõtteliselt ma ei tea kuidas sa nendes definitsioonides orienteerud või kuidas see 
nii-öelda teoreetiline kirjandus seda käsitleb, ma ei ole kirjandusega nii palju nii-öelda 
tudeerinud. Mis mul on, on see praktiline kogemus ja kooliprojektid, koolitused, kus ma olen 
ikka käinud, et juhtimine nagu nimi ütleb on millegi juhtimine. Küsimus on see, kas sa juhid 
töövõtjaid või sa juhid inimesi. Et mida projektijuht teeb on see, et tal on 40 töövõtjat keda ta 
juhib onju, üks toob betooni, teine toob katla, kolmas toob konveieri onju, aga 
projektiportfelli juht juhib oma töötajad. Et ta räägib projekti alguses ära, et siin on eelarve, 
siin on ajagraafik, teeme nii-nii-nii, hakkab peale onju. Ja selles mõttes, et ta ei suhtle otseselt 
töövõtjaga, aga ta peab selle eesmärgi istutama sellesse projektijuhti ehk siis projektiportfelli 
juht ongi see, kes planeerib, koordineerib ja otsustab, et kui on küsimused. See süsteem on 
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selles mõttes, see süsteem peab olema paigas juba enne kui projektiportfelli juht alustab. Et 
projektiportfelli juhtimine kui selline on tegevus, aga süsteem on asi, kaks nagu, need ei ole, 
ei ole üks ja sama. 
K: Okei. Aga juhtimine kui selline projektiportfellis ongi nende samuste inimeste seal 
juhtimine ehk siis projektijuhtide juhtimine? 
V: Just-just. Portfellis on sul alati jah mingisugune, portfellis on sul projektid onju, sul võib 
olla ka ainult kaks projekti portfellis onju. Kui sul on ainult kaks projekti portfellis onju, siis 
sul on ainult ühte inimest vaja, kes juhib mõlemat projekti ja siis sa võidki olla nii-öelda 
portfellijuht ja projektijuht kaks ühes. Kui sa tahad lahedamat elu onju, siis sa võid võtta 
projektijuhi, näiteks mõlemale objektile ja või siis ainult ühele objektile, teisel oled ise ja siis 
oled portfellijuht, see on nagu maitse küsimus, aga sina kui... portfelli juhtija peab suutma 
seda ehitust juhtida ja neid töövõtjaid juhtida läbi oma töötaja kes siin vahel on. 
K: Okei. Selge. 
V: Üks märkus veel, et kuidas ta seda teeb, et kuidas see süsteem siia puutub ongi see, et on 
reeglid paigas, et kuidas on lepingud üles ehitatud, mis on tüüplepingud, millal võib sealt 
kõrvale kalduda, kuidas raamatupidamine töötab, keda võib tööle võtta, missugused on 
tingimused näiteks kvaliteedile ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas info liigub, et see on siuke 
raamistik kus töötatakse, seda teab nii projektijuht kui ka portfellijuht, pluss ka mingid 
töövõtjad tõenäoliselt, et selles mõttes ja kaastöötajad ja kolleegid, et see on süsteem. 
Mõnikord seda süsteemi parandatakse. Viiakse sisse, et okei, et me...viimane suurem 
muudatus oli see, et me lõime nagu projektikontrolli osakonna. Et varem oli nii et projektijuht 
ise tegi lepingu, ise kontrollis, et see on täidetud onju, ise pani arved kõik kirja ja vaatas kus 
eelarves oleme. Nüüd läks maht nii suureks, et võtsime eraldi projektikontrolli juhi onju, 
kellele info jõuab, projektijuht teeb lepingu ära ja projektikontrolli juht hakkab kontrollima 
kas töövõtja on ajagraafikus, kas ta tõi õiged asjad kohale, hoiab ta eelarvet kogu aeg nii-
öelda update’ituna, ajagraafikud update’ituna, midagi muutub kohe teeb muudatuse, et selles 
mõttes võtab selle koormuse projektijuhilt ära. Ja sellised muudatused, järgmine muudatus on 
see, et raamatupidamises tegime süsteemi, et kõikidel arvetel pannakse raamatupidamiskoodid 
peale. Et hiljem saab põhivarana arvele võtta, et objektide kaupa, on see mingi kütuse 
(etteande) osa, on see mingi veskiosana, mis iganes. Raamatupidaja teab, et siin on mingi 
kood on peal, et teab et voh see on välisveetrassi ehitus näiteks. Võib-olla arve peal on kirjas 
mingisugune toru xxx, raamatupidajal pole õrna aimugi misasi see on ja kuhu alla ta peab 
panema onju, aga kood on peal eksole, teab täpselt kuhu see läheb, sest enne on see kood, 
kodeerimine kokku lepitud, et sul on seal on näiteks 25 koodi nimetust, sul on 25 hoonet või 
25 objekti, mingid väravahooned, pumplad ja nii edasi ja nii edasi, igal asjal on oma kood 
onju ja kõik spetsiifilised arved, mis tulevad, lähevad sinna onju. Et jällegi sellised süsteemi 
täiendused. Et seda süsteemi peab ja tuleb kogu aeg arendada ja see süsteem on raamistik kus 
see töö toimub. Kus toimub ka projektiportfelli juhtimine, aga selles mõttes noh, ei ole olemas 
süsteemi projektijuhtimise jaoks ja siis süsteem portfellijuhtimise jaoks. Et süsteem on üks, 
küsimus on lihtsalt kui kõrgele sa ehitad, et projektiportfelli juht ongi nagu kõrgem maja, 
maja võib olla nelja korruseline võib olla neljakümne korruseline, et kui kõrgeks sa tahad seda 
ehitada, et korruseid saab juurde ehitada ja see projektiportfellijuhtimine ongi see, et kui maja 
läheb liiga suureks, siis mingil hetkel pead struktuuris sellise muudatuse tegema, et sa pead 
lahku lööma, et on inimesed, kes tegelevad mingi projektiga ja sul tekib eraldi ametikoht kes 
selle portfelli juhtimisega siis tegeleb onju, portfell läheb liiga suureks. Aga see süsteem, et 
kuidas see juhtimine toimub, see on koguaeg samasugune, selles mõttes, et see on eraldi. 
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K: Aga siin me lähemegi täpsemaks, et esiteks ma sooviksin teada, kirjelda palun seda 
projekti valimise otsustajate meeskonda, kes valib, kes teevad otsuse et jah see projekt 
tuleb siis töösse. 
V: Ütleme, et kui mingid projektid on silmapiiril, siis kriteerium on alati see majanduslik 
tasuvus. 
K: Aga kes selle otsuse teeb? 
V: Ettevõttes lõppkokkuvõttena teevad ikkagi omanikud. Et projektil on, et see ei ole üldse 
sellest, et kas projekt on seksikas või mitte, muidugi on alati hea kui on seksikas projekt, et 
tasuv ka, siis tahavad kõik teha. Aga omanikud panevad ikkagi ootused kui palju nad tahavad 
selle projekti tootlust näha ja kui projekt muidu tunduks hea, aga tootlus on kehva, siis ei 
pruugita seda teha, küll aga mõnikord ei panda teatud aspekte, mida päris täpselt hinnata ei 
saa, ei panda nagu kirja ja siis võib olla ka tootlus võib olla vähem kui eeldatakse, aga võib-
olla on mingid muud kaasnevad efektid näiteks parem kvaliteet, paremad keskkonnanõuded 
või keskkonnanõuded on paremini täidetud onju. Et noh sellised nagu peh.. õpime midagi 
näiteks, hakkame midagi uut tegema onju. Kunagi tootsime ainult pelleteid, nüüd hakkasime 
energiat ka tegema mingil hetkel, esimese projekti leppisime kokku, et okei et õpime kuidas 
seda elektrit toodetakse, projekti tootlus ei olnud nii hea, aga teeme ikkagi onju. Et sellised 
nii-öelda otsused on omanike ja juhtkonna siis koostöös, et otsustakse kas seda teha või mitte, 
aga reeglina ikkagi jah mingi tasuvus peab olema, et küsimus on see, kui suur ta tasuvus on ja 
kui see tasuvus on vähegi selline mõistlik, tavaliselt eeldatakse omakapitali tootlikus on 20 
protsenti seal onju, kui ta on ka madalam või see oleneb kõik väliskeskkonnast, mis alternatiiv 
on onju. Alternatiiv on ka mitte midagi teha ja, ja-jaa, selles mõttes lihtsalt opereerida ja võtta 
raha ettevõttest välja. Senimaani meie ettevõte on investeerinud alati. 
K: Aga needsamused otsustajad, et ütleme et kui ongi, kui sageli nagu koos käiakse, 
kokku saadakse, et arutada seda kas mingisuguseid projekte vastu võtta või? 
V: Selliseid, ütleme reeglina kord kvartalis kuskil, aga neid projekte ei teki väga tihti, et peab 
olema mingi väline mõjutaja, kas on mingi klient tulnud, mingi müük on paremini läinud, et 
noh mingi selline väline mõjutegur peab olema, et ongi kõik need koostootmisjaamad on 
tekkinud sellest, et meil pelletitehases on olemas stabiilne soojuskoormus, selle peale on väga 
hea ehitada. Kui me näeme, et meil pelletiturg on pikaajaline, siis me ehitame selle 
koostootmisjaama sinna, sellepärast, et ta tasub pikaajaliselt see koostootmisjaama tasuvus on 
päris hea. Kui me nüüd näeme, et pelletiturg on kõigest viis aastat, aga koostootmisjaama 
tasuvusaeg on 10, siis ei saa seda investeeringut teha, siis ta on väga riskantne onju. Selliseid, 
senimaani me oleme neid koostootmisjaamasid väga palju ehitanud, sest me näeme pelletiturg 
on pikk, aga nüüd see hakkab meil enam-vähem täis saama, et meil on iga pelletitehase juurde 
koostootmisjaama ehitanud, kus toetus peab ka seal olema. Lätis täna nagu uut toetusskeemi 
ei ole, eelduslikult tuleb aastal 2020 uuesti tagasi, aga ongi, et selles mõttes et kui 
koostootmisjaama ehitamine saab toimuda ainult tänu taastuvenergia toetusele ja pluss siis 
sellel eeldusel, et see pellet on kümneks aastaks müüdud onju või me näeme kümne aastast 
turgu, aga nüüd ongi, et need jaamad on nüüd täis ehitatud pelletitootmise kasvu me ka väga 
palju ei näe, et selles mõttes ei ole täna nagu sellist tungi investeerida, kui oli võib-olla viis 
aastat tagasi. Et me nägime et pelletiturg on hästi pikk, meil ühtegi koostootmisjaama ei ole 
igal pool, võiks ehitada ja siis hakkasime järjest tegema. Kuus tükki, viis tükki valmis, 
kuuendat käivitame praegu. Et need otsused sünnivad nagu pigem sellest väliskeskkonnast, 
täna meil on raha ja võimekust investeerida, aga sellist kasvumootorit nagu lähiaja silmapiiril 
ei ole. 
K: Aga kui me räägime nüüd täpsemalt kuidas te neid projekte valite, mille alusel te 
teete neid otsuseid? 
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V: Esimene kriteerium on see sisemine tasuvusmäär, IRR. Et seal on mis ma ütlesin, 20 
protsenti vist, ei see oma... Ei IRR on 12 protsenti tulumäär. Me oleme sellise 
investeerimiskriteeriumi paika pannud, et kui me vaatame uusi projekte kus meil 
põhimõtteliselt selliseid kvaliteedi ja selliseid abstraktseid aspekte ei ole, näiteks kui me 
Hollandis teeme praegu projekti, siis me oleme paika pannud, et see EBITDA kordaja võiks 
olla kuus. Ehk siis a’la lihttasuvusaeg on kuus aastat onju. Et kui on sellest parem, siis lähme 
edasi selle projektiga. Aga ütleme, et mingi summa peame ka ettevalmistusfaasis 
investeerima. Et kui see projekt tundub, et on see kriteerium on kuuekordne EBITDA, on 
sellest parem, siis me lähme selle uurimisega edasi, kulutame mingi summa kuni jõuame 
lõplike numbriteni, palju see projekt meile maksma läheb, palju tasuvus on, võib noh palju ta 
tootlus on ja siis tehakse otsus lähtuvalt sellest, mis ümberringi toimub, kas on mingeid teisi 
projekte, teisi võimalusi ja nii edasi ja nii edasi ja sellest pealt otustatakse. Ega see otsus on 
iga kord erinev, mõnikord tehakse positiivne investeerimisotsus suhteliselt madala tootlikuse 
peale, teinekord öeldakse, et me ei tee seda, sest see on liiga väike tootlikus. Et see sõltub 
väliskeskkonnast, et milline, millisena nähakse seda turgu, eelkõige pelleti turgu, pikaajaliselt 
missuguseid alternatiive, alternatiivprojekte meil on, et ta ei ole selline et meil on punkti järgi, 
et selle järgi otsustame, et kui need on täidetud, siis teeme onju. Et see on nagu siuke, seal on 
mingid miinimumnõuded ja siis arutelu vormis nii-öelda teevad siis omanikud otsuse 
põhimõtteliselt et edasi minna või mitte. 
K: Kui me võtame näiteks Hollandis projekt, mis on teil nagu selline esimene mõjur, mis 
paneb üldse mõtlema, kas sinna projekti teha või mitte. 
V: Miks me oleme, miks me teeme on see samamoodi toetused. Toetused, taastuvenergia 
tootmiseks ja me ehitaksime sinna katlamaja, toodaksime auru tööstusele. Keemiatööstusele. 
Ja see toetus tegelikult võimaldab seda pelleti peale ehitada ja seda mõistliku tootlust 12 
protsendist tootlust saavutada sellel projektil. Et kuna ma tean, et üldraamis on seda võimalik 
teha, siis ma lähengi sinna süvitsi, otsin sinna kliendi, kes oleks valmis seda sooja ostma meilt 
pikaajaliselt, võtan, panen eelarve kokku, palju see meile maksma läheks. Ja proovin 
kliendiga läbi rääkida, et ta meie lepingutingimustega oleks nõus. Ja kui need kõik on olemas, 
siis on projekt küpse investeerimisotsuse tegemiseks. Et ütlen, et näe selline klient, siukesed 
lepingutingimused, siuke äriprojekt, kuna ma tean nii investeeringukulu kui opereerimiskulu, 
siis me saame siukse kindla projekti kokku panna, nii-öelda, kus on ebamäärasust võimalikult 
vähe suhtliselt täpsed numbrid on Exceli tabel. Ja kui kõik tingimused klapivad, et tootlikus 
on seal olemas, keegi nagu riske ei näe ja meil raha on olemas, siis see projekt läheb nagu 
töösse. 
K: Ma saan aru, et see kõige esimene edasilükkav faktor, et üldse mõelda, et mõelda 
üldse seda, et hakkate mingit projekti hindama on tegelikult see väliskeskkond? 
V: Jaa, Holland on ainuke riik Euroopas, kus sooja tootmisel makstakse toetust. Sellepärast 
saame seda seal teha, sest pelletit ei ole võimalik tööstuslikus otstarbes elektri või sooja 
tootmiseks kasutada ilma toetuseta. Sest gaas on nii odav võrreldes pelletiga. Küll aga pellet 
on nii-öelda taastuv kütus ja CO2 jalajälg on null, see on see driver põhimõtteliselt, mis 
soodustab üleminekut, aga kui me vaatame ükskõik mis tööstustarbijat, siis ega neil määrab 
nagu hind alati, ega see CO2 emissioonid väga neile ei loe. Ja siin Hollandis saamegi täna 
tänu sellele minna, et seal on valitsus otsustanud sellise programmi luua, kus makstakse 
toetust ehk siis see toetus kompenseerib selle hinnavahe gaasiga ära, saame sinna minna. 
Teistesse riikidesse me ei saa minna, sest kui lähme oma pelletilahendusega, see on kolm 
korda kallim kui gaasilahendus ja noh selles mõttes keegi ei osta seda. Ja-jaa, et noh me teame 
alati palju meie pellet maksab, palju see projekt enam-vähem maksab, me teame hinda turul, 
mis gaas maksab, mis elekter maksab kui me toodame elektrit ja me teame et palju me peame 
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kliendilt enam-vähem saama kas siis soojuse eest või pelleti eest, mis iganes, et meil tasuks 
projekti teha. Ja tänastes tingimustes on see, et seal peab olema mingi toetusmehhanism taga, 
et see projekt nii-öelda tasuks. Sellest see nagu Holland on tekkinud nagu. 
K: Õigemini, ma saan siis õigesti aru, et alustuseks identifitseerite need projektid mida 
üldse ette võtta sellise väliskeskkonna ajendil, et kust teil midagi oleks võimalik oma 
strateegiaid täide viia ja seejärel te võtate mingisugused projektid on laual, te hindate 
need läbi ja finantsnäitajatega just? 
V: Just-just. 
K: Et siin oli IRR, EBITDA. 
V: Jah. 
K: Veel midagi? 
V: Jah, IRR ja EBITDA on põhilised, natuke võib-olla NPVd vaatame ka. Meil on paar 
arendusprojekti ka, me tahame tuhka granuleerida onju, see maksab miljon eurot, et 
koostootmisjaama juures jääb tuhka järgi onju, maksab miljon eurot, aga tootlikus on ilgelt 
kehva. Seal vist isegi NPV on null või võib-olla isegi alla nulli ((naerab)). Aga selles mõttes 
et ongi see keskkonna aspekt, et täna on selles mõttes nagu suhteliselt reostav, viime 
prügimäele, kliendid tahaksid näha, et meil on ikkagi keskkonnasõbralik tootmine ja nii edasi 
ja nii edasi onju. See on võib-olla see üks asi, mis paneb kaalutlema, et okei teeme ikkagi ära, 
kuigi me siin midagi ei teeni justkui, et võib-olla selline näide. Aga kui räägime, et tahame 
kuskile teise riiki minna mingit soojalahendust tegema, siis on ikkagi finantsnumbrid, kui on 
nulliga projekt, siis me ei lähe seda tegema. See on nagu mõtetu selles mõttes, et need on kaks 
erinevat aspekti ja need ütleme uusi projekte see on ka nii-öelda minu ülesanne neid uusi 
projekte leida, täna ma olengi keskendunud nagu nendele energialahendustele, kus me 
saaksime pikaajaliselt müüa sooja või elektrit kliendile Lääne-Euroopas, aga ma näengi seda, 
et peale Hollandi seda pole võimalik kuskil teha, sellepärast et ilma toetusteta me ei ole 
konkurentsivõimelised, vähemalt selle pelleti lahendusega. Me oleksime tõenäoliselt 
konkurentsivõimelised kohaliku hakkelahendusega, aga seda me ei taha teha, sest ei tunne 
seda kohaliku hakketurgu nii hästi. Ja, aga noh, jällegi ütleme et kuna me ei ole 
projektijuhtimise organisatsiooni oma põhitegevuses, siis noh ma ei olegi enne seda struktuuri 
mehitand kui projekt on olemas. Kui Hollandis me saame paar projekti juurde, siis ma ehitan 
selle struktuuri edasi, aga praegu ma olengi võtnud kõik inimesed kes meil on, ütleme selle 
nii-öelda meie ettevõtte praegu ja keskendume sellele ühele projektile. Teeme ühe korra selle 
ära ja kõik töötab, siis läheme müüma seda laiemalt. Praegu oleme nagu sellise strateegia 
võtnud, et ei ole üle Euroopa nagu müüma läinud. Ja noh meil ongi reeglina kahed projektid, 
ühed on sisemine efektiivsus, ehitame näiteks mingisuguse kuivati efektiivsemaks, mõnikord 
IRR on seal mingi 100% onju ((naerab)), tasuvusaeg hästi üks aasta onju, teeme kohe ära. Ja 
teinekord, investeering võib samamoodi olla mingi neli miljonit eurot näiteks versus ehitame 
kuskil mujal katlamaja nelja miljoniga, aga noh siis katlamaja ehitamise tootlikus ei ole nii 
hea, aga kui räägime finantsnumbritest on jah, ütleme IRR mida vaadatakse, EBITDA kordaja 
ja noh siis NPV ja tasuvusaeg on ka kaks nagu informatiivset numbrit seal kõrval. Meil on 
oma finantsmudel põhimõtteliselt, kus me paneme oma kulud-tulud sisse, amortisatsiooni ja 
kõik nii edasi-edasi, rahavood ja vaatame, et alla nulli ei läheks, et rahavooliselt oleks ka 
positiivne voog, mingid laenukordjad ja asjad, me hindame nagu oma, meil on oma 
finantsmudel, mis formaadis hindame. Kui nõukogu käib koos, siis ta saab aru, et kolm kuud 
tagasi vaatasime, et see oli hea projekt, nüüd on kehva projekt, see on kogu aeg sama loogilise 
ülesehitusega, et nõukogu suudab orienteeruda, et on see projekt mis nagu (tagasitootlus) on 
parem kui kolm kuud tagasi onju või on see kehvem. Kui tuled kogu aeg erinevas formaadis 
äriplaaniga, siis ei suuda keegi orienteeruda onju. 
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K: Saan siis aru, et peale nende finantsnäitajate on ka tegelikult sellised kvalitatiivsetest 
vaatevinklist tehtud otsused nagu see tuha utiliseerimine eksole? 
V: Jah. 
K: Okei ja projektid võtate sellisel juhul vastu kui need täidavad siis teie ootusi? 
Põhimõtteliselt finantsnäitajate näitel või siis strateegilise? 
V: Jah. 
K: Okei. Kui me räägime lihtsalt näitelisena, et seesamune tuha utiliseerimise projekt, 
kus see IRR on 0, aga ikkagi võtate selle vastu, mis siis oleks saanud kui see oleks 
omadega miinuses olnud? 
V: Me praegu ei teegi seda, sest ta ongi pooleldi miinuses ((naerab)). Me otsime, me 
otsustasime, et investeerime veel sinna raha, 50 000 eurot investeerime, et uurima kas me 
suudame seda kuidagi positiivseks keerata onju. Kas me suudame selle graanuli eest rohkem 
hinda saada, saame selle tehnoloogia kuidagi odavamalt, teeme rohkem uurimistööd juurde. 
Katsetame, räägime tarnijatega ja nii edasi ja nii edasi onju. See on kulu onju. Ehk siis 
tegimegi vahepealse sammu, et kulutame natukene, aga proovime rohkem teada saada ja kui 
see teadmise lõpptulemus on ikkagi see, et see jääb negatiivseks, siis on selge, et ei tee seda 
kui just mingit sundlust ei ole. Aga kui selle teadmisega saame teada, et ohh, tegelikult me 
suudame ikkagi mingi 5 protsenti IRRi saavutada onju, noh siis tõenäoliselt teeme ära. Et et 
ega projektides ei ole kunagi võimalik euro pealt kõik nagu täpselt panna, sa pead alati, mingi 
osa jääb teadmatusse, kui sa vaatad, lehest loed kuidas Eesti Energia ehitas seda õlitehast 
Auvere jaama onju, 100 miljonilise või 200 miljonilise projektile läks 100 miljonit otsa, pluss 
30 prossa, siis selles mõttes, et ei ole projekti kulude eelarvestamine ei ole väga lihtne ja kui 
sa paned hästi konservatiivselt, siis on projekt hullult nagu kehva, siis keegi ei taha 
investeerida, et selles mõttes paned piisava varuga, siis projekt ei tule välja ja siis ongi see, et 
kui paned väiksemad numbrid, siis on risk suur, et läheb üle eelarvest. Ta ongi siuke 
mõnikord õhuke jää. 
K: Kuid needsamused finantsnäitajad, üldse sellised tehnikad-meetodid, kus te valite 
neid projekte, kas on mingisuguseid näitajad, mida eelistate? 
V: IRR pigem siis võib-olla. 
K: IRRi? 
V: Jah, jah. 
K: Teised EBITDA kordajad ja NPVd ja tasuvusajad. 
V: Ütleme et ta ongi niimoodi IRR, EBITDA kordaja, tasuvusaeg ja NPV. Sellises ütleme 
siuke subjektiivne, ta ei ole jällegi raamatus kirjas, ta on siuke subjektiivne väljakujunenud 
tava või mis investoritele meeldib ja omanikele meeldib. 
K: Mainisid ka, et on finantsmudel siis, endal paika pandud finantsmudel, kus jookseb 
kõik need näitajad niimoodi välja. 
V: Just-just. 
K: Okei. Aga miks kasutate just neid tehnikaid? 
V: No need olid kasutusel juba enne kui ma siia tulin. Et selles mõttes, et ma ei ole ise 
omanik, ma ei tea miks selle järgi kasutatakse onju, et ma arvan et miks seda IRR vaadata 
ongi nagu see, et hinnata seda et projekte tuleb kogu aeg, et saada teada on see hea projekt või 
mitte hea projekt, mida suurem see IRR on, seda paremini tahaksid teha, samas kui mingi hetk 
paned kõik raha mingi projekti peale kinni, siis aasta aega pead ootama, et uusi projekte teha, 
sellepärast, et oled oled kõik laenumaksed on kindlamad, kuigi IRR on hea, aga mõtled, et 
kolme kuu pärast tuleb veel parem projekt, tekib ka nagu see aspekt, et ei ole nii et kui IRR on 
õiges vahemikus siis kohe teeme, siis kui vahendid vabanevad, siis teeme järgmise, et päris, et 
on kogu aeg selline kaalutletud otsus, et ongi info kogum, et võetakse kõik asjad, 
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strateegilised eesmärgid, muud abstraktsed kaalutlused, finantsnäitajad, vaadatakse kogumis 
koos ja siis otsustatakse. 
K: Te tegelikult kasutate ka mingisuguseid strateegilisi ja abstraktseid? 
V: See strateegiline ongi see sama, et näiteks tuhateema, et saada nii-öelda jäätmevabaks 
töötlemiseks, et läheme Hollandisse, et esimese projekti teeme veits madalama tootlikusega, 
et referentsi luua endale. Et selles mõttes on nagu strateegiline komponent on üks osa 
otsustamise kriteeriumis. Ja noh ütleme, kui tulles tagasi finantsnäitajate juurde, et seda 
tootlikust on ikkagi vaja seda, et ettevõttel on mingi hulk ports kapitali, mis peaks 
maksimaalselt tagasi teenima, et selle järgi nagu vaadatakse, et praktiliselt ära kulutama, et 
pead kasvama ja edasi arenema. 
K: Õigemini, tegelikult ma võin siis öelda, et finantsnäitajad on alati primaarsed ja 
teisejärgulised võivad tulla sinna ka strateegilised, strateegiline dimensioon ja siis 
mingisugused muud abstraktsed mõtted. 
V: Just. Et selles mõttes et need tasakaalusta üksteist ära onju, kui sul on väga hea finantsi 
näitajatega projekt ja strateegilist eesmärki pole, sa teed selle ära onju. Kui finantsnäitajad on 
madalad, strateegiline eesmärk on hästi suur, sa teed ikka ära. Ta on siuke liikuv kogu aeg 
onju. Et selleks et mingit kehva projekti teha, peab tal väga tugev strateegiline motivaator 
olema. Ja vastupidi. 
K: Okei. Aga näed mingisuguseid plusse, miinuseid nende tehnikate juures, mida 
kasutate? 
V: Sa mõtled nüüd projektijuhtimise jaoks või finantseerimise jaoks? 
K: Just nendesamuste tehnikate juures kus te valite neid projekte portfelli. Kõik need 
finantsnäitajad ja vahel kui tuleb neid strateegilisi. Mis need plussid-miinused on? 
V: Ütleme, et kui me räägime EBITDA kordajast, siis ta teeb ülesande suhteliselt lihtsaks, et 
seal mingist projekti algstaadiumis pead hindama, et kas sa kulutad sinna aega, et edasi uurida 
või mitte. Näiteks selle Hollandi projektiga olen mingi kaks aastat peaaegu tegelnud, vaikselt 
hakkame sinna investeerimisotsuseni jõudma, aga see kas me sellega edasi läheme või mitte, 
ma teen paberi peal kogu aeg tehnika, umbes nii palju maksab, arvutan paberi peal või 
kalkulaatoriga kokku, et okei umbes niipalju toodame, nii palju on marginaal, vaatame et ohh 
tuleb enam-vähem numbrid kokku, kuuekordne EBITDA, ohh tuleb onju, okei. Tegutseme 
edasi onju. Selles mõttes et see nagu EBITDA kordaja on nagu mis iganes idee tuleb, idee 
tasandil on ta hästi hea otsustuskriteerium, kas ma hakkan oma aega sinna kulutama või mitte. 
Kui ma kohe vaatan, et see projekt on küll vee all, siit ei tule midagi, siis ma rohkem e-
mailidele ei vasta sellel teemal ((naerab)) et ta on selles suhtes hästi hea, kui me läheme 
täpsemaks, kõik investeeringud on teada, kliendi hinnad on teada, siis hakatakse vaatama seda 
IRRi, et on see 12, 11 või 10, kui on 10 kortsutatakse kulmu, et võiks ikka 12 olla, siis vaatad, 
kas saad kusagilt midagi optimeerida. Et ütleme, et see tasuvusaeg ja NPV on lihtsalt nagu 
info mõttes seal kaasas, et oleks silmade ees. 
K: Aga miinused? 
V: Seal tehnika kasutamisel? 
K: Nende tehnikate kasutamisel jah. 
V: Ei oskagi nagu miinuseid öelda, et ma ei ole ise nagu teistsuguse nii-öelda investeeringu 
kriteeriumitega kokku, kokku puutunud. Et noh, reeglina ongi, et sa pead või ettevõttel on 
piiratud kogus kapitali, mida peab kasutama, seda maksimaalselt kasutades, kui sa paned 
ühele projektile, kehva tootlikusega projektile selle kapitali kinni, noh siis tegelikult sa ei saa 
seda kasvatada, ettevõte ei kasva sellepärast, et sa oled ta kuskil kehva projekti kinni pannud 
onju. Ta võtab su kasvuvõimaluse ära, sellepärast tuleks alati jälgida seda, kus tal see projekti 
tootlikus on. 
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K: Ma küsin natuke teistmoodi. Et kui mõtled nende projektide peale, mis on nagu vastu 
võetud ja täide viidud, kui sa vaatad tagasi, et kasutasid arvatavasti samu tehnikaid, kas 
sa näed tagasivaates seda, et oleks pidanud midagi teisiti tegema? Just nende projekti 
valimise punktis? 
V: Pigem mitte, me oleme alati teinud suhteliselt konservatiivselt, pannud eelarved ja kõik 
asjad hästi suure varuga. Praktikas me näeme, et kui see tööle läheb, siis see tootlikus on 
kõvasti parem kui siis kui me selle otsuse tegime onju. Et selles mõttes ta on, teisest küljest 
võib küsida, et tegelt me peaksime need ka võimalikult täpseks panema, sellepärast et me ei 
ole suutnud uut kapitali suutnud piisavalt kiiresti kaasata, et noh meil tekib tootlus oli nii hea, 
et tekkis raha palju rohkem, aga sinna tekkis mingi aasta ajaline viide, enne kui saadi aru, et 
see projekt on tegelt parem kui ta otsustamisel oli ja me oleksime saanud seda raha siis 
kasutada mingis uueks projektiks või mis iganes muul otstarbel, võib-olla see konservatiivne 
hindamine on mõnes aspektis on kahjulik olnud, aga see on pigem siuke kosmeetiline 
kahjulikus, et ega ei näe küll, et kuidagi, ma arvan, et see tehnika iseenesest on hästi hea. Neid 
projekte tuleb aknast ja uksest kogu aeg ja natuke paar päeva tööd teha iga projektiga, paned 
sinna finantsmudelisse sisse, vaatad kas on vee peal või vee all, kui on vee all, siis enam edasi 
ei tegele. Me näeme kõrvalt väga palju, kus tegeletakse mingi projektiga, mis pole tegelt üldse 
tasuv.  
K: Kuid kui räägime nüüd projektiportfelli igapäevasest juhtimisest-haldamisest, kes on 
see meeskond, kes sellega tegeleb? 
V: Meil ongi niimoodi, et mina vastutan juhtkonnas kõikide portfellis olevate projektide eest 
ja ma olen täna selliselt üles ehitanud, et tegelikult ma olen vaikimisi määranud ka 
projektiportfelli juhi, kes on see nii-öelda selle nende projektijuhtide juht. Kuidas meil täna 
see, mul on see ((tõuseb püsti ja läheb joonistatud pabertahvli juurde)), sellepärast ma ehitangi 
selle organisatsiooni selliselt ülesse, aga noh täna on mul mehitatud selliselt, et kui ma ise 
olen siin ((viitab kõige kõrgemale kasitkesele aren/en)) onju, siis üks mees on siia määratud 
((viitab PPM kastikesele)) ja üks mees on siia määratud ((viitab PM kastikesele)) ja meil on 
üks projekt töös praegu, ma võiks seda ise teha, aga ma tean, et järgmisel hetkel võib meil olla 
siin järgmised projektid juures onju, et siis ongi täna niimoodi, et on üks kes on projektijuht, 
üks kes on portfellijuht, ma olen valdkonna vastutav, ja need ettevalmistusprojektid, siin on 
järgmine projektijuht, et need projektid mis siin toimunud, üks on Hollandi projekt, Hollandis 
on mitu projekti nagu onju, üks on lihtsalt küpsem kui teised onju, siin ((viitab teisele PM 
kastikesele)) on järgmine projektijuht, kes siis tegeleb, keda see mees ((viitab PPM 
kastikesele)) koordineerib, aga suunised tulevad minu käest, et mingil hetkel ma teen selle 
müügitöö ära, ettevalmistustöö ära, annan et näe siin on eelarve, siin on ajagraafik, et kui on 
ettevalmistusperiood, et kahe kuu pärast tahan saada eelarvet, ajagraafikut ja nii edasi, ja siis 
on kõik, et kuna see mees ((viitab PPM kastikesele)) on läbi teinud selle ((viitab PM 
kastikesele)) ja mina olen selle läbi teinud ((viitab P1 kastikesele)), ma olen selle läbi teind 
((viitab PM kastikesele)), selle läbi teind ((viitab PPM kastikesele)) ja nüüd siin, siis ta 
põhimõtteliselt teab täpselt, mida ta peab tegema, ta teab täpselt mida ma tahan saada 
kõikidest nendest projektidest, mis meil käivad, et meil on eelarved, ajagraafikud, kuidas neid 
koostada, mis nendega teha ja nii edasi ja nii edasi, kuidas lepingut üles ehitada ja, ja siis täna 
meil see meeskond suhteliselt väike, meil on siin arendusosakonnas ütleme Tallinna kontoris 
koos minuga on neli inimest, siin on veel ka projektikontroll ((joonistab uue kastikese PPM 
kastikesest paremale)), siin on project control ta nii-öelda vaatab kõiki neid ((joonistab nooled 
PPM ja PM kastikeseni)) projekte, eelarved ja ajagraafikud ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui meil 
tekib projekte juurde, kui sellel mehel saab täis ((viitab vasakult esimesel PM kastikesele)), 
siis tuleb võtab järgmine mees selle koha ja see mees jääb samaks, võib-olla projektijuhile 

Comment [OL162]: Konservatiivne 

Comment [OL163]: CTO 

Comment [OL164]: Projektiportfelli 
juht 

Comment [OL165]: Hierarhia 

Comment [OL166]: Projektikontroller 



 

105 

 

tuleb juurde mingisugune üldehitus onju ((joonistab vasakult teisele PM kastikesele kaks 
alamkastikest)), võib-olla mingi keskkonna mees onju, sellised ametikohad tulevad juurde, 
tulevad tsentraalsed nagu kompetentsid, et meil on keegi kes tegeleb keskkonnas teemadega, 
kes tegeleb lubadega ja nii edasi, nii edasi onju. Aga see ongi siis kui me kasvame, läheme 
suuremaks. Kui me oleme selline miljardi käibega ettevõte, siis ja meil on kümmekond 
projekti nagu töös, siis neid järjest mehitatakse. Ma olen mehitanud alati kõige kriitilisemad 
ametikohad, et kui mingil ülesandel tuleb piisavalt mahtu, et näiteks üldehitust on piisavalt 
palju, siis võtame tsentraalse üldehitusmehe tööle, kes siis põhimõtteliselt tegeleb üldehituse 
küsimustega kõikides projektides, mitte ainult ühes projektis, kuidas me ära jagame. Ja 
selliselt me kasvatame seda organisatsiooni, hoides seda pilti ((viitab kogu joonistatud 
skeemile)) kogu aeg silmade ees. Et siia ma näen, et tuleb projekte palju, võtan selle mehe 
tööle ((viitab vasakult teisele PM kastikesele)), jälle tuleb projekte, selle ((viitab vasakult 
kolmandale PM kastikesele)). Vastavalt sellele kuidas me kasvame. Mõnikord on ka see, et 
meil homne päev tuleb mingi ilgelt suur projekt sisse, et siis ma ütlen, et sina ((viitab 
esimesele PM kastikesele)) oled projektijuht onju, et mängin neid kohti ümber, ütlen sina 
((viitab PPM kastikesele)), sa praegu portfellijuht ei ole, ma asendan sind, sa lähed siia mingit 
teist projekti kuskil Belgias onju. Ma olen mänginud, pean lihtsalt ümber mängima. Näiteks 
see projekt ((viitab P1 kastikesele)) kukub ära onju, siis pean selle mehe siia ((viitab PPM 
kastikesele)) tagasi tooma, et ma ei saa ka nagu iga sellise, peab selline pikaajaline tegevus 
olema. Ma pean nägema mahtu. Ma ei saa iga kolmeaastase projekti peale põhimõtteliselt 
poolteist aastat inimest juurde võtta, aga ma täidan neid vaikselt, nii-öelda järgemööda 
lähtuvalt sellest, mis on järgmine kriitiline koht, mis vajab täitmist, kui see maht läheb 
suuremaks. 
K: Okei. Teen sellest ka veel pildi. 
V: Tee-tee. 
K: (.8). Nii. Me sujuvalt jõudsime tegelt sinna, et need tehnikad, mida kasutate selleks, 
mida hallata igapäevaselt, teil on eraldi inimene projektikontroller? 
V: Jah. 
K: Ja tema siis vastutab selle eest et? 
V: Meil varem ei olnud, varem oligi, et projektijuht tegi ise kõik, et oli kokk-keevitaja-
kondiiter. Et aga see oligi see, et kui käisime Ameerikas nende professionaalsete 
elektrijaamade projektijuhtide koolitusel, siis seal ongi, et seal on metoodika, et kuidas 
projekte juhtida ja seal õpetatigi projekti kontrolli nagu filosoofiat ja loogikat, et 
põhimõtteliselt kui projektis on nii palju liikuvaid osi, nii palju dünaamikat, kogu aeg midagi 
muutub, peab olema projektikontrolli osakond, kes suudab seda hallata ja kui mingid 
muudatused toimuvad ja need on kriitilised, siis ta annab sellele projektijuhile teada, et õu see 
projekt tuleb nüüd ruttu ära teha, muidu projekt ei saa õigeks ajaks valmis eksole. Või annab 
teada, et kuule et see tarnija on maas onju, sa pead leidma mingi alternatiivse lahenduse, et 
see kaabel ära panna, see toru ära panna, see maja valmis ehitada, et ja samamoodi kontrollid 
kas meil mõnikord mingid maksepostid, et turbiin on kohal, siis makstakse tarnijale mingi 
arve. Aga sul tuleb mingi kümme asja ja kümnel tarnijal tuleb kümme asja kohapeale, 
projektijuht ei jõua minna vaatama. Siis see kontroll vaatab, et okei turbiin, jah lepingu järgi 
sa pead saama miljon eurot kui see on kohal. Korras, arve aksepteeritud, läheb. Mõnikord on 
tarnija tehases maksepost on sellega seotud, et tehases on mingi katla osa valmis, siis 
projektikontroll vaatab sinna tehasesse, et meie projekt, meie katel, kõik õige, testid tehtud, 
okei korras. Olemas onju. Projektijuht ei jõua selles suhtes kõike nagu füüsiliselt ja 
logistiliselt teha. Projektijuht peab jälle nii-öelda planeerima-organiseerima-otsustama ja kui 
ta on selle otsuse ära teinud, et kellelt ta ostis ja kuidas ta lepingu sõlmis, siis see on nagu 



 

106 

 

tehniline töö kontrollida seda. Ja seda projektikontroll teebki, projektikontrolli kõige suurem 
ülesanne on hoida projektijuhti kursis, mis seisus on ja kui midagi on kriitiline või käest ära, 
siis ta peab informeerima projektijuhti, projektijuht saaks siis korrigeerivaid tegevusi teha. 
K: Okei. Kuid kas on veel mingisuguseid süsteeme-vahendid, kuidas igapäevaselt neid 
projektei hallatakse-kontrollitakse? 
V: Raamatupidamissüsteem on teine, et... 
K: Jah, et seal oli märksõnade põhine arvete esitamine eksole? 
V: Just-just-just. 
K: Et seal on siis raamatupidaja omakorda hoolitseb eraldi selle eest, et iga projekti 
eelarve oleks nagu kooskõlas? 
V: Ei, ütleme raamatupidajaga on niimoodi, et sa lähed raamatupidaja juurde ja ütled, et lase 
mulle arvutist välja palju me kulutanud oleme. Siis ta paneb vrutt, kohe olemas. Ta ei pea 
hakkama otsima, sul tuleb tuhandeid arveid projektis, et see süsteem peab paigas olema. 
K: Kas veel mingisuguseid vahendeid? 
V: Ütleme, et viimasel ajal oleme ohutusele palju tähelepanu pööranud, et me oleme teinud 
reglemendi, et kõik töövõtjad, kuidas nad võivad objektil liikuda, kiivrid, vestid, kõik läbipääs 
on kontrollitud, meil on kaamerasüsteem loodud, kus kõik põhimõtteliselt inimesed-autod-
numbrid tuvastatakse. Kõik-kõik asjad. Et kui mingi rikkumine on objektil, meil on 
mehhanism kuidas seda kontrollitakse, järgime kui on mingi rikkumine et sanktsioneerime ja 
kuidas seda ära hoida, et selles mõttes me, see on ka et objektil ei läheks anarhiaks, et ühe 
mehe tala kukub teise mehe peale, et selles mõttes see peab paigas olema, muidu ongi see, et 
tegeled kogu aeg sellega, et kuule ta lõhkus mu traktori ära ja see lõhkus selle, et kogu aeg 
tegeled tulekahju kustutamisega, et see peab ka paigas olema. Ja muud asjad on ikkagi see, et 
kindlasti peab olema üks vastutav ja see on kindlasti A ja O. Et ei saa niimoodi olla, et sina 
vastutad ehituse eest ja sina tehnoloogia eest ja sa oled mingi kvaliteedi eest vastutav, sellist 
asja ei saa olla. Alati peab olema üks vastutav kõige eest põhimõtteliselt. Ja siis on mingi 
süsteem, on mingid toetavad tegevused, aga see peab olema projektijuhi, üks projekt peab 
alati ühe projektijuhi peale kokku jooksma. Ei jookse info projektijuhile on tavaliselt see, et 
kuidas laenu saadakse selle jaoks, et meil on finantsosakond, kes garanteerib, et kontol oleks 
raha olemas, arved makstakse, selle eest, sellepärast ei pea muretsema, aga muud asjad, et 
kõik load, lepingud õigel ajal, kõik tarnijad jõuavad, kõik garantiid on paigas, kõik-kõik, et 
see on nagu maja ei saa projekteerida kaks arhitekti, muidu läheb käest ära onju ((naerab)). Et 
projektiga on samamoodi, ei saa olla kahte projektijuhti. Alati peab üks projektijuht olema. 
K: Aga kuidas endale tagad selle, et sul oleks pilt silme ees? 
V: Kaamerast vaatan ((naerab)) Praegu ongi see projekt, mida Lõuna-Eestis ehitame, ma pole 
aasta aega seal käinud, aga ma tean, et nädal aega tagasi saadeti pilt, et näe esimene tuli juba 
all ja selles mõttes ma usaldan oma projektijuhte nii palju, et kui nad ütlevad, et kõik on okei 
ma tean et kõik on okei. Mõnikord küsin oleme graafikus, ta ütleb et jah oleme, eelarves 
oleme, jah oleme, kõik korras on. Ma tagangi seda, et mul on pädevad inimesed, keda ma saan 
usaldada onju. Kui ta mulle mitu projekti on teinud niimoodi usaldusväärselt, et kohe kui 
mingi jama on, ta annab mulle teada. Ma saangi sellest teada kui ta tuleb mingi jamaga, küsin 
et okei kuidas see jama mõjutab seda ajagraafikut eelarvet, kaks kõige suuremat teemat, või 
ka performance’it onju, kui ta ütleb et see ei mõjuta või mõjutab ainult, et mingi 10 000 on 
juurde vaja, samas meil on 500 000 vaba reservi pole küsimus. Et ma saangi, minu info 
tekibki sellest, et kui midagi, meil on eesmärgid kokku lepitud, midagi on valesti, mind 
informeeritakse õigeaegselt. 
K: Okei, aga mingeid IT süsteeme? 
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V: Ei noh, meil on andmebaas ka, ma näen tootmises ka juba kõike nagu reaalajas, aga ma 
eriti palju seda ei jälgi. 
K: Need on sellised ERP süsteemid? 
V: Me ei ole veel ERP süsteeme endal arendanud, et on custom made andmebaas, kus me 
kogume andmeid, et me mõningaid asju teeme selle pealt, aga see on järgmine arendus, mis 
me projektijuhtimisega teeksime on mingi ERP süsteemi loomine projektijuhtimisse kui ka 
tootmisesse, aga me ei ole seda veel lõpuni juurutanud, et IT valdkonnas suhteliselt vaikselt 
toimetame või aeglaselt. 
K: Selles suhtes, et kui räägime projektiportfelli juhist, siis info temani selle kohta, mis 
seisus kõik projektid on, jõuab temani läbi projektijuhtide kui ka läbi 
projektikontrolleri? 
V: Just-just. 
K: See on tegelikult see tehnika, mida rakendate igapäevaselt, et projektiportfelli 
hallata? 
V: Mhmh. 
K: Nii. Kas me saame öelda, et kasutate mingisuguseid tehnikaid haldamisel rohkem, 
mingisuguseid vähem? 
V: ((telefon heliseb)). Eee. (.6) Mis tehnika. Põhiline tehnika on just see nagu ütleme see 
pikaajaline koolitus. See et ma lasen projektijuhil ma annan talle 45 miljonit kätte ja ütlen, et 
mine tee, see on see kolme eelmise aasta tulemus, et kõige esimene projekt mis tal oli ma 
käskisin tal 100 meetrit ehitussoojakusse nagu elektri tuua. Posti otsas oli kilp, sebis liitumise, 
käis ostis poest kaabli, ühendas ära, vaatasin et ohh sai hakkama, okei annan järgmise asja. 
Siin on vaja mingi (tiik) teha, tegi ära, okei, annan järgmise asja. On vaja teha pumpla hoone, 
tegi ära, kõik korras. Ja kuni selleni välja, et siin on vaja koostootmisjaam ja graanulitehas, 45 
miljonit eelarve, ajagraafik siuke, hakka peale. Selles mõttes et see ei tule nii-öelda mees 
metsast eksole, et selline nii-öelda koolitus-treening-praktika ja kui ta on kolm aastat 
põhimõtteliselt teinud, teab mis ta teeb onju, siis see on kõige parem tehnika. Inimene nagu 
oskab seda teha ja tema teab mida sina temalt ootad ja see töötab kõige paremini. Kui me 
räägime sellest põhilisest asjast ja noh, sealt edasi tulevadki kõik sellised, et sul on korralik 
raamatupidamissüsteem, IT süsteem, aga need on kõik sellised, mitte teisejärgulised, aga 
ütleme siis nagu järgmised tehnikad, et kõige, meil, minu filosoofia on jällegi selles, et kõk 
tehnikad hakkavad sellest, et sul on õiged inimesed paigas, kes on õigesti koolitatud ja ongi 
see Läti projektijuht, kellega esimest projekti koos tegime, mitu aastat oleme teinud, me 
teame ilma rääkimata, mida teineteisest ootame, ei peagi mingeid korraldusi andma, et ta teeb 
täpselt nii nagu ma eeldan, ma tahtsin. Selline hea klapp tekib ja peab tekkima ja siis sealt 
edasi ongi see, et kuidas lihtsamini asju teha. 
K: Kõige olulisem selline tehnika tagamaks projektiportfelli edukuse ongi kogu selline 
õige meeskonna üles ehitamine? 
V: Just. 
K: Ja see kestab nii-öelda igikestvalt, pidevalt? 
V: Jah. Ta peab olema järjepidev, et tänapäeva maailmas ei ole keegi 40 aastat projektijuht, 
mingil hetkel ikka keegi liigub ära kuskile, aga see teadmine peab organisatsioonis sees 
olema, ühe laseb välja, kasvatatakse teine asemele piltlikult öeldes. 
K: Et ma saan aru, et selline igikestev õpetamine, selle põhjused sellist tehnikat 
kasutada on tulnud varasematest isiklikest kogemustest? 
V: Jah. 
K: Ja projektikontrolleri roll kui selline on tulnud nendest koolitustest eksole? 
V: Just. 
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K: Raamatupidamis süsteem mis teil on? 
V: See tuli vajadusest. Raamatupidamises oli kaks vajadust, et üks oli see et kunagi ei saanud 
küsida raamatupidamisest, et anna mulle väljavõte, siis ei saanud kunagi aru, et mis seal on 
sees ja mis ei ole ja teine oli see, et raamatupidaja küsib, et peab selle põhivarana arvele 
võtma, palju see maksab. Kust ma tean palju see maksab, ma tellisin kolm asja töövõtjalt, ma 
ei tea palju see üks jubin seal keskel maksis. Et see ja tekkis nagu sellest vajadus 
harmoniseerida. 
K: Okei. Näete nende tehnikate juures plusse-miinuseid? 
V: ((köhatab)) Ei ma olen plussid ja miinused enam-vähem kõik ära rääkinud. Kui palju sul 
veel küsimusi on, ma pean juuksurisse minema ((naerab)) 
K: Jah, ma tean, et meil läheb siin kiireks, et mul siin tegelikult kaks lühikest küsimust 
lõppu veel ja üks küsimus on veel peale selle plusside ja miinuste. 
V: Aa, mis küsimus on? 
K: Aga ma tahaks plussid ja miinused veel korra rääkida. Selles mõttes, et me rääkisime 
nagu nendest projektide valimiste juures, aga kui me räägime projekti kontrolleri 
juures, igapäevase õppe juures, plusse-miinuseid? 
V: Plussid on kõik noh et selles mõttes ongi, et projektijuhtimine on kontrollitav, muidu kui 
sul ei ole projektijuhtimise kontrollifunktsiooni seda raamatupidamise asja see on nagu 
kontrollimatu, ta võib hästi välja tulla kui mingi jama on, siis ta ei pruugi välja tulla sa ei 
suuda seda probleemi pärast lahendada. Kui sul on süsteemid paigas, siis see rong ei lähe nii 
palju kraavi. Kui rong on rööbastel on kõik korras, kui rööpaid pole siis, läheb ja läheb, aga 
võib panna võssa vasakule ja paremale. Selles mõttes on see nagu see kui süsteemi ei ole. See 
on pluss. Miinuseid ei oska öelda. Miinused on võib-olla see, et nõuab rohkem nagu 
administreerimist, rohkem inimesi, keda peab palgale võtma, siis peab ära põhjendama, miks 
sa võtad ta palgale ja nii edasi ja nii edasi. Siuksed teemad. 
K: Kuid eelnevalt mainitud, et ERP süsteeme ei ole? 
V: See on ka meil selles mõttes, et senimaani oleme hakkama saanud, et see tekib ka mingist 
kriitilisest mahust, et meil täna pole selle kriitilise mahu peal. 
K: Et iseenesest teil on sellised lihtsamad andmebaasid? 
V: Jah. 
K: Nii. Missugused projektide portfelli valimise tehnikaid kasutate portfelli 
haldamiseks? Kui me mõtlemegi nendesamuste finantsnäitajate peale, strateegiliste... 
V: Vot meil ei ole sellist, et me ostaks nüüd kümme projekti ülesse portfelli, aga me vaatame 
jällegi et kui me tehaseid ostame, me ostsime neli tehast ja siis vaatasime näitajaid, et mis tal 
rahavoog on ja mis see tasuvus on ja selle pealt kalkuleerisime hinna ja nii edasi ja nii edasi. 
Aga kui me räägime seda, et ostaksime kelleltki kümme arendust ülesse, et seda me ei tee. 
K: Ma mõtlen siin näiteks seda, et kui igapäevaselt juhite seda portfelli, kus on need 
projektid sees, kas te igapäevaselt juhite, jälgite ka neid finantsnäitajaid järjepidevalt 
või siis kui... 
V: Eee, jah, et kui valmis saab, siis jälgime. 
K: Kui projekt on lõpetatud juba? 
V: Jah. 
K: Okei. Olgu. Aga siis kirjelda palun milline on sinu arvates projektiportfelli juhtimise 
tulevik sinu organisatsioonis või teie valdkonnas? Teie valdkonnas pigem. 
V: (Astmeliselt) on ta kindlasti kasvav. Pigem näen ka, et see läheb edasi, ehitan seda üles, nii 
meie ettevõttes kui ka valdkonnas näen, et see on ikkagi muudmoodi, kui tahame Eest.. Ma 
käin ise hästi palju Lääne-Euroopas, ma näen tehnikaid mis on aastasadadega välja arendatud, 
mis toimivad. Me oleme hästi taga veel selles valdkonnas ja meil on ka turg liiga väike, et 
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selles mõttes meil ei ole nii palju objekte, mida ehitada, aga sellepärast peame ka siit Eestist 
välja murdma, kui me suudame ka sinna Lääne-Euroopasse murda ja tekib neid projekte 
rohkem, siis tekib see organisatsiooni kultuur ja struktuur, et peame projektiportfelli juhtimise 
teemat ka sisse tulema ja juurutama, et igaljuhul on ta nagu kasvav valdkond ja teema, sest 
Eesti ettevõtted kõik arenevad onju ja lähevad suuremaks-tugevamaks, otsivad ekspordi 
võimalusi, otsivad järgmiseid kasve ja nii edasi ja nii edasi onju. 
K: Okei. Kas enda poolt midagi veel lisada lõpetuseks? 
V: Ei ole, kui sul midagi on veel, siis kirjuta võib helistada, telefonis rääkida mingi päev. 
K: Et enda poolt mingit isikliku arvamust selle kohta, et mis seisus on või kuidas on või 
kuidas projektijuhtimine on? 
V: Ei, et ma enne ütlesin, et selles mõttes ma arvan, et see on natuke kehvas seisus, et kõik on 
iseõppijad, et see võiks olla nagu süstemaatilisem, et õpetatakse seda kuskil vähemalt või 
midagi taolist, et praegu TTÜs praegu on küll mingi projektijuhtimise aine, üks tund nädalas, 
üks semester, see ei ole see. 
K: Okei. 
 
Transkriptsioon 4: ehitusmaterjalide ettevõte, tootejuhtimise osakonna juhataja, 
4.05.2017 
 
Küsija: Kirjeldage palun praegust ettevõtte projektiportfelli. 
Vastaja: No mina tegelen nagu põhiliselt tootearendus portfelli või nii-öelda projektidega. Ja, 
et see on päris suur, seal on suurusjärk võib-olla 50 projekti, jagunevad siis tootegruppidega, 
meil vastavalt meie põhitegevuse järgi seal. [Tootegrupp 1], [tootegrupp 2], [tootegrupp 3], 
[tootegrupp 4], vastavalt nendele, nendele nii-öelda tootegruppidele. Ja põhiliselt sellepärast, 
et meil arendusmeeskonnad on erinevad. Keemikud siis, kes põhiliselt selle 
keemiaarendusega tegelevad siis nad niimoodi jagatakse. Loomulikult on meil igasugu muid 
projekte ka, igasugu tehnoloogiaarenduse projektid ja nagu ikka igas ettevõttes igas 
osakonnas oma projektid, turundusprojektid ja, aga mina jah tegelen siis tootearenduse 
poolega. Sealt tekib alamprojektid loomulikult, et tootearendus ei ole ainult keemiaarenduse 
pool meil vaid on seal erinevad faasid, et üks on siis selline põhi, pikem faas on 
keemiaarendus, kus seda toodet siis laboris nii-öelda välja töötatakse aga on siis turundus, 
turunduse tegevused, erinevad turundusmaterjalide väljatöötamised, label’i disainid ja siis ka 
tehnoloogiaarendus vastavalt, et kui sa uue toote oled arendanud, siis tihti on vaja mingeid 
investeeringuid ja muudatusi tehnoloogiaprotsessides, siis tehakse jälle mingi alamprojekt 
selle jaoks, et seda ellu viia. Ja umbes selliselt see nagu käib. 
K: Ma saan aru, et tootearendusprotsessi... tootearendusprojektid, etapiliselt jagunevad 
siis kolmeks? 
V: Ei ole päris nii, et me neid väga niimoodi etappideks ei jaga, sest kuna see on väga erinev. 
Põhiliselt me jagame selliseks faasideks need niimoodi et selline ettevalmistav faas, et kus me 
selgitame välja üldse, et kas seda toodet on... projekt algatatakse kellegi poolt, siis selgitame 
välja, kas see projekt on võimalik teostada ja kas ta on mõistlik rahaliselt ja tasub teostada ja 
kaua võtab aega, arendustegevuste ressurssi, et seal siis määratletakse ära esimeses faasis, kas 
me üldse alustame seda projekti selles mõistes. Ja siis käib see tootearendus faas, ma ise 
nimetan seda keemiaarenduse pooleks. Vahest ta ei ole keemiaarendus, me tegeleme ka 
selliste tootearendusprojektidega kui näiteks me just töötasime välja ühe selles mõttes 
silikooni paigaldamise tööriista, mis siis on üldsegi ei olnud üldse keemiaarendus vaid oli 
hoopis plastivaluga seotud, meil on plastivalu osakond ka, siis hoopis nagu plastivaluga 
seotud tootedisaini pool. Need projekte on erinevaid, et siin ei ole üks ühele, üks üheselt 
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määratleda ei saa ja siis kui nagu see tootearendamise faas, kas ta on keemiaarendus või 
disain, ükskõik mis ta siis on, parasjagu siis see põhiarenduse faas on tehtud, siis tuleb see 
lanseerimise või selles mõttes nagu tootmisesse juurutamine ja siis nende dokumentide 
koostamine ja nii turundus kui tehniliste dokumentide koostamine, igasugused 
sertifitseerimised, selline pool ja siis tuleb see tootmise ja müügifaas. Kuidagi niimoodi ta 
meil jaguneb. 
K: Okei, et üks selline segmentatsioon on tegelikult tootegrupi põhiselt, kuid kas teil on 
ka ajalist segmentatsioon? 
V: Sa mõtled ajagraafiku mõistes? 
K: Ma mõtlen seda, et kas te näete et teil on üldjuhul sellised lühikesed, keskmised ja 
pikad projektid? 
V: Jah, meil on sellised nii-öelda nagu ekspressprojektid või ütleme siis niimoodi, et kui seal 
tõesti ei ole nagu võib-olla nagu tootearendusfaas jääb üldse ära, et nad on olemasoleva toote 
baasil, näiteks tootestame ta ringi, kas turunduslikult näiteks, paneme uue label’i või midagi 
sellist või arendame näiteks olemasoleva toote kõrvale näiteks teise tooni, siuksed lihtsad 
asjad, siis me tõesti jätame osad asjad vahele, aga me, meil on plaanis hakata neid nagu 
jagama, aga täna me lihtsalt jagame seal prioriteetsust, et kui kas on kõrge prioriteetsusega või 
madala prioriteetsusega või siis need kiired projektid tehakse kiiresti ära lihtsalt, et seal nagu 
täna me neid ei liigita jah. Aga ma tean et jah liigitatakse neid reeglina osades ettevõtetes just 
suuruse järgi ka, aga me täna väga ei tegele. Me teame, et osad on väikesed ja lihtsamad 
projektid, mis saab kiiremini tehtud ja vastavalt sellele tulevad ka arendamisotsused, kas 
võtame selle töösse või mitte. 
K: Aga kas ma sain õigesti aru, et tegelikult on teil paljuski prioriteetsuse alusel? 
V: Jah. Kindlasti. Et noh osad projektid kestavad meil mitu aastat ja isegi prioriteetsused 
võivad vahepeal muutuda, see sõltub sellest, et kui lihtne see esmapilgul võib-olla lihtne 
tundunud eesmärk või ülesanne saavutada on, et siis võivad ka prioriteetsused muutuda nagu 
me näeme, et ta ei võta aega enam pool aastat vaid võtab kaks aastat aega, siis me võib-olla 
otsustame, et okei me ei cancelda teda või ei peata seda projekti, aga samal ajal me võtame 
näiteks prioriteeti mingid teised projektid, mis on kiiremini võimalik valmis teha ja hakata 
tulu teenima, et me neid jooksvalt vaatame neid prioriteete. 
K: Okei, aga kas seal on mingi kindel süsteem, et on prioriteet 1, 2, 3? 
V: Jah, 1, 2, 3 on, aga mingit mitte ülihea süsteem. 
K: Okei, selge. Aga saate kirjeldada natukene ka seda portfelli eelarvelist mahtu? 
V: Mis mõttes sa mõtled, meie nagu käibenumbrid või arendusprojektide eelarveid? 
K: Arendusprojektide eelarved.  
V: Noh, ma eriti ei saa, sest see on hästi nagu spetsiifiline, et noh see on nagu väga erinev, et 
kui sa võtad sellesama, et mida sa siis sinna eelarvesse võtad, et me jah, et me hindame 
kulusid küll, aga arenduskulu reeglina selle projekti mõistes nagu tootearendamise enda kulu 
ei ole nii suur, mis on nagu kaalukeel, et pigem, et pigem on seal see kaalukeel see, et mingid 
investeeringud või siis sertifitseerimised või testimised need kulud. Et aga me jah reeglina 
teeme eelarve, et paneme need kulud kõik kirja, nii tootearendamise kulud kui ka siis 
investeeringud ja sertifitseerimised ja siis määratleme selle ajaliselt ära, kaua see enam-vähem 
võiks kesta ja siis vaatame ära kui palju reaalselt me seda toodet tulevikus võiksime müüa, 
mis need nii-öelda müüginumbrid võiksid tulla ja kui palju sealt teeniksime ja siis hindame 
seda kulu ja siis selle tulu vahekorda. Kas ta on mõistlik algatada seda projekti või mitte. Et 
selline väikene kalkulatsioon alati kaasneb ja isegi iga sertifitseerimise ees me seda tavaliselt 
teeme. 
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K: Nende tehnikateni jõuame varsti, kohe lähemalt rääkida, aga ennem sooviks veel aru 
saada, et kuidas kirjeldaksite siis enda organisatsiooni projektiportfelli küpsusastet? 
V: Sa mõtled, mis staadiumis nad põhiliselt on? 
K: Ma pean silmas seda, et kui me räägime kogu sellest projektide portfellist ja selle 
juhtimisest ja selle olemusest organisatsioonis. 
V: Et kui hästi me neid oma arust juhime, selles mõttes? 
K: Jah, mis seisus te olete. 
V: Mingis pallisüsteemis või mis sa tahad? 
K: See on selline lahtine küsimus, kuidas ise soovite kirjeldada. 
V: Tegelikult me ei ole väga rahul sellega kuidas me oma projekte juhime, aga me täna väga 
nagu aktiivselt tegeleme selle parandamisega, näiteks seesama osakond mida ma juhin, on 
tegelikult alla aasta aja vana ja tema selle osakonna üks tegelikult põhi tal on väga palju 
ülesandeid, aga üks ülesandeid on tegelikult projektide juhtimine, tootearendusprojektide 
juhtimine ja me oleme nagu siis toote omanikud, kes käivad selle kogu ahela läbi, et iga need 
etappi juhitakse veel nagu erinevalt, arendusosakond juhib oma projekte ise, tootearenduse 
poole pealt, aga kõik faasid käib läbi tootejuhtimise osa ja praegu me seda olemegi muutmas, 
just selle mõttega, et seda projektijuhtimist parandada, et oleks selline kogu ahela juhtimine 
ka olemas. Et kui enne juhtisime neid tükkide kaupa, siis täna üritame seda juhtima hakata 
nagu terve selle ahela mõistes, et ja me parandame iga päev ennast, et võtame siin just käib 
üks uue projektijuhtimise programmi otsimise projekt meil, et üritame leida mugavamaid 
lahendusi ja et oleks see protsess paremini jälgitav, et seda poolt. Pigem me ei ole rahul, aga 
see ei tähenda, et meil kõik oleks halvasti. 
K: Okei, aga nüüd kui ma annan sellise küpsusastme mudeli ette ((ulatab vastajale 
paberilehe, millel on P3M3 küpsusastme mudeli tasemete kirjeldused)) tutvuge 
rahulikult ja kuhu paigutaksite? 
V: ((tutvub küpsusastme mudeliga)) (.37) Jaah, võib-olla siis see managed võib-olla. (.16) Ma 
arvan, et see võiks olla jah. 
K: Number neli jah? 
V: Jah. 
K: Managed. Mhmh, okei. Nii, aga kuidas te ise defineeriksite projektiportfelli 
juhtimist? 
V: Hmm, (.3) sa mõtled nüüd tervet portfelli juhtimist või üksikud projektide juhtimist? 
K: Terve portfelli juhtimist. 
V: Mhmh, et... 
K: Mis see endast kujutab, mis see on? 
V: Terve portfelli juhtimine ongi see, et sa pead nii-öelda ohjama seda kogu arendustegevust 
või kogu üksikute projektide kogumit selliselt et oleks teada see prioriteetsus ja tegelikult siis 
et nad kõik ikkagi liiguksid ettenähtud graafikus, et ressurss oleks olemas ja ei oleks liiga 
palju projekte või neid projekte, mis tegelikult ikkagi ei liigu, et siis nende prioriteetsus oleks 
vastavalt madalaks tehtud, et ei oleks ootusi nendele, et see on nagu põhiline see, kui nüüd 
vaadata kogu portfelli nagu projektiportfelli juhtimist, põhineb prioriteetsuse teemal. 
K: Okei. Kui me liigumegi täpsemalt nende tehnikate juurde, siis alustuseks et, 
kirjeldage palun seda meeskonda, otsustajate meeskonda, kes projekte valivad. 
V: Sellise esmase valiku, see käib umbes niimoodi, et tuleb mingisugune siis nii-öelda 
projekti algatustaotlus, kus siis kas siis tuleb see indikatsioon kliendilt, ma ei tea, tooraine 
info uuenemine või siis oma meeskonna seest, algab projekt, vormistatakse projekti algatus ja 
siis määrataksegi ära, et mis liiki see projekt on, reeglina antakse see ühele tootejuhtidest, kes 
on selle grupi, selle tootegrupi eest vastutav, tema siis jääb projekti omanikuks nii-öelda. 
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Tema määrab ära selle, et just sellise liigiga projekti puhul millist meeskonda on vaja kaasata. 
Et seal noh reeglina on tegelikult see meeskond päris suur, aga igast osakonnast on keegi, kes 
on oma lõigu eest vastutav kuni siis tootmiseni ja müügitegevuseni välja, aga lihtsalt, et need 
osapooled nagu kaasatakse erinevates etappides ütleme niimoodi. Teeme ära sellise suuremate 
projektide juures ka ajagraafiku, ajaplaneerimise, et seal näeme ära need ressursid või need 
osapooled, kes seal on kaasatud ja vastavalt sellele see meeskond siis kaasatakse või kui sul 
keemiaarendus protsess on kaks aastat eksole, siis ei ole mõtet nagu näiteks turundust veel 
sinna kaasata nii vara. Nemad kaasatakse näiteks hiljem, aga antakse teada, et selline projekt 
on näiteks siis sellesse faasi jõudmas sel ajal, aga põhiliselt on seal jah tootejuht on siis 
projektijuht reeglina, siis kaasatakse turundusinimesed, keegi konkreetse siis iseloomuga 
projektile, siis arendusosakonnast siis vastavalt keemik, kes siis hakkab tootearendust tegema 
ja-jaa ostuosakonnast vastavalt milliste toorainetega on tegemist, ostuosakonnas on väga palju 
ostujuhte jällegi, kes on siis vastutav just selle tooraine hankimise või leidmise eest. Niimoodi 
jagatakse  juppideks, kui on tootmise, tootmise nii-öelda, tootmises vaja midagi juurutada või 
siis tehnoloogiaarendus teha, vastavalt kaasatakse tehnikaosakond või tootmisse tootmisjuht, 
kes siis kes on ka nagu meeskonna liige. Seal on väga palju osapooli, see sõltub projekti 
iseloomust natukene. 
K: Aga selleks, et see projekt kindlasti vastu võetakse, kes selle otsuse? 
V: Seda otsustab ikkagi juhatus. 
K: Ikkagi juhatus jah? 
V: Jah. 
K: Okei. Ja kui tihti kokku saadakse, et sellised otsused vastu võtta? 
V: Täna ta on suhteliselt selles mõttes ei ole nagu määratud ära nagu sellist aega, et iga kolme 
kuu tagant saame kokku, aga umbes ma arvan nii ta on, et kuskil kolme kuu tagant, mitte 
tihedamini. Aga kui on, meil on ikkagi suhteliselt paindlik ettevõte, et kui on mingi aktiivne 
projekt tuleb, siis kooskõlastatakse eraldi ära. Et sellepärast ei jää see projekt ootama, et kui 
on vaja oluline projekt tuleb sisse, on vaja ostustada kas see läheb töösse või ei lähe, siis 
ikkagi jooksvalt enne seda. 
K: Standard on kolm kuud, aga muidu vastavalt vajadusele? 
V: Jah, ütleme niimoodi jah. 
K: Kuid kirjeldage palun kuidas valite neid projekte siis portfelli? 
V: Tegelikult nad täna on niimoodi, et ikkagi selle perspektiivi järgi. Et kui suurt käivet ja nii-
öelda kasumit ja tulu on sealt võimalik teenida. Et ikkagi need on prioriteetsemad projektid ja 
on ka siis osa projekte, mis võib-olla isegi ei tea täna, et keegi ei müügi poole pealt ei kinnita 
meile, et ta suudab seda just sellise mahuga müüa aga näiteks siis kas tootejuhtimine ise või 
juhtkond näeb selles perspektiivi kuna see valdkond on katmata näiteks üldse turu peal ja me 
ei saa seda prognoosida kuna toodet ja seda nii-öelda seda nii-öelda valdkonda ei ole 
esindatud, siis me võime ka määrata ilma prognoosita selle nagu aktiivseks projektiks, et see 
sõltub. Et iga kord ikkagi vaatame nende õunte pealt, et mis see efekt sellel projektil on. 
K: Kui ma praegu õigesti mäletan, siis see identifitseerimise hetk kust te üldse mõtlete 
selle peale, et tuleb..võiks mingi projekti vastu võtta, see on siin majas sees, võib tulla 
õigemini kliendilt, kui ka tooraine kellegi pakkujalt? 
V: Jah, me teeme väga tihedat koostööd näiteks tooraine tarnijate ja tootjatega, et ka nemad 
teevad oma arendustegevusi igapäevaselt ja leiutavad uusi nad põhimõtteliselt siis need ained, 
mida nad müüvad või materjalid, nad nende baasilt veel arendavad ka nagu valmistoote 
suunal, et paketeerida oma materjalide portfelli. Ja sealt väga palju nad jagavad seda siis nii-
öelda siis ehitusmaterjalide tootjatega seda infot, et milliseid nii-öelda valmistooteid sellest 
ühest ja teisest materjalist võiks saada toota ja seda infot me jagame ja niikui tuleb uusi 
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materjale või uusi tooteid kelleltki tarnijatelt-tootjatelt, siis nad seda meile presenteerivad, iga 
nädal käib keegi meil siin kohtumas ostuosakonnas ja tutvustamas olemasolevat ja uusi 
tooteid ja uusi võimalusi, meil käib arenduskoostöö väga paljude toorainete tarnijate ja 
tootjatega. See on üks pool, kui sealt tuleb mingi indikatsioon. 
K: Need on siis need nii-öelda välised? 
V: Jah, seal siis reeglina tootejuhtimine vaatab kas selles kasutuskohas võiks olla näiteks või 
millises kasutuskohas võiks olla sellest materjalist kasu ja käib selline arend..., nii-öelda siis 
motiveerimine ütleme nii. Aga kõige-kõige...reeglina tuleb ikkagi see, et kas siis klient küsib 
et mul on vaja sellist toodet. Reeglina see tuleb ka sellest, et turu peal on mingi toode olemas, 
mul on vaja analoogi sellele näiteks. Et kas teil on olemas, siis me vaatame üle oma portfelli, 
kas on olemas või päris sellist ei ole, mingeid omadusi on vaja parandada, siis tuleb seesama 
väike projekt, mis säilitab seal mingit omadust ja tehakse see kliendile see toode valmis, 
vastavalt tema soovidele, kui see ei ole lihtsalt mõne omaduse reguleerimine, on suurem 
arendus, täiesti uus, uued materjalid, uued nii-öelda ained tuleb kasutusele võtta, siis see on 
suurem projekt jällegi, aga see tuleb kas siis müügi kaudu klientidelt reeglina ja siis tehakse 
see projekti algatus, määratakse ära need samused mõjud, need ootused, konkureerivad tooted 
kui need on ja niimoodi pannakse paika siis vastavalt sellele teeme meie juba siis 
kalkulatsiooni sellele kulupoolele ja vaatame selle tulu ja kulu osakaalu ja hindame siis selle 
ära. Ja muidugi on see faas, et seal samas faasis ka hinnatakse kas me oleme ikka suutelised 
seda tegema. Kas on see know-how olemas ja kas meil on ressurssi selleks üldse, et see on 
nagu see esimene faas. 
K: See ressursside hindamine, kas teil on olemas see know-how käib sellel hetkel kui 
projekti algatus on tehtud? 
V: Peale seda kui projekti algatus tehtud, siis meil ongi see esimene faas mille jooksul me siis 
kuu aja jooksul hindame olukorda, et kas meil on võimalik, selleks me võib-olla teeme isegi 
väiksed laborikatsed, et kas me, niuksed eelkatsed, et kui indikatsiooniks, kas on lootust. 
K: Kas projekti algatus kui selline, algatusettepanek, on mingisuguses kindlas vormis? 
V: Jah, jah, see on meil ametlik vorm... 
K: Seda... 
V: ... kus väljad on olemas, mis tuleb täita. 
K: Seda saab täita nii klient kui ka... 
V: Ei, reeglina seda-seda, see projekti algataja, ükskõik kui tuleb kliendi poolt algatus, siis 
täidab seda meie ettevõtte inimene. Kas siis on müügijuht või arendusosakonna inimene või 
tootejuht, ükskõik kust see indikatsioon tuli või isegi juhatusest keegi, aga me ei delegeeri 
seda nagu kellelegi, me lihtsalt me teame, mis väljad tuleb täita, mis küsimustel vastused 
tuleb saada, aga et selle täidab ikkagi meie maja inimene. 
K: Kuid mainisite, et hindate selle projekti rahavoogusid, tulusid, kulusid, kas on 
mingisugused kindlad finantsmeetodid? 
V: Ei, meil ei ole kindlaid, me ikkagi, ma ütlen seal on väga palju ka siukseid emotsionaalseid 
asju, et me ei ole kehtestanud, et tema tasuvusaeg peab olema üks aasta või sest seal on nagu 
väga hästi palju aspekte ja kõik ei ole rahalised ja kõik ei saa nagu, ütleme niimoodi, et kui sul 
üks müügijuht näiteks lubab, et müüb seda tulevikus nii ja nii palju onju, siis noh me saame 
hinnata seda, kas okei kui ta tasub juba selle, projekt tasub juba selle müügiga ära, siis me 
saame näiteks prioriteetsust muuta sellega, et me ennustame, et aga kui ka teised suudaks seda 
müüa või teistel turgudel saaks seda ka müüa või kasvõi mõne teise, ütleme niimoodi, et kui 
sa arendad mingi toote valmis või mingit aplikatsiooni, siis seda toodet saab kasutada mingis 
teises aplikatsioonis, näiteks tootestada teisiti. Me vaatame nagu laiemalt ja vaatame ka seda, 
et tihti on selline asi näiteks, et tooteportfelli terviklikus on üks selline oluline näitaja, et 
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oletame, et sul on üks toode portfellist puudu, mida klient sul vajab. Klient ostaks su käest 
sinu kogu portfelli, aga üks toode on sul puudu. Nüüd, saab hindavamaks see, et vot kui ma 
tahan selle tehingu teha, siis see toode peab mul olema ja siis see ei sõltu enam selle toote 
müüginumbritest vaid tegelikult selle nagu kogu nagu ta on nagu toetav toode. Siin on 
selliseid asju ka mis tuleb hinnata. Me ei saa nagu üheseid reegleid panna alati. 
K: Teil jaguneb ka siis niimoodi kvantitatiivseteks kui ka kvalitatiivseteks... 
V: Jah. 
K: ... näitajateks eksole.  
V: Jah. 
K: Ja kvantitatiivsete osas te põhimõtteliselt vaatate üle lihtsalt rahavood, et kuidas on 
ta tulud ja kulud ja kui suur tuleb see kasum eksole. 
V: Jah. 
K: Kvalitatiivselt on siis ka sõltuvalt tooteportfelli täiuslikkusest ja siis strateegilistest 
otsustest? 
V: Jah. 
K: Seal ei.. 
V: Me oleme saanud mõne tooraine nagu tooraine nagu arendused sisse, mis me tõime näiteks 
mingi neli aastat tagasi, mis täna alles need kuidas ma ütlen, et. Me tõime need nagu 
arendustegevusse sisse selleks, et teadsime, et see on tulevikutoode. Et keskkonna aspektid 
mõjutavad turgu tulevikus selliselt, et väärtushinnangud muutuvad turul ja see muutub 
aktiivseks. Kui me poleks seda teinud talle, siis me täna ei oleks valmis valdkonnas üldse 
kaasa rääkima. Mingis konkreetses tootegrupi valdkonnas. Siin on keskkonnaaspektid ja 
igasugused aspekte, mis nagu mõjutavad, et näiteks seesama keskkonna küsimus, et uued 
toorained arendatakse selleks, et mis on keskkonnale vähem ohtlikud, väiksema emissiooniga 
või siis inimesele nagu paigaldamise hetkel ohutumad, väga palju aspekte, et sisekliimad ja 
kõik muud. Ja siis noh kui sa vaatad puhtalt matemaatikat ja ei näe nagu tuleviku, siis võid 
vaadata, et täna ta ei tasu ära, aga tegelikult on nii, et võib-olla kunagi tasub ja kui sa ei tegele 
selliste strateegiliste projektidega, mis on otsustuskorras määratud, näiteks kasvõi juhatuse 
poolt, et see okei see valdkond on kuhu me võiksime panustada, hoolimata sellest, et ta täna 
ära ei tasu. Et isegi võib-olla hind on turu peal kallis, aga sa pead minema juba sellega nagu 
kaasa. Et siin on hästi palju aspekte. 
K: Aga kas te seal siis kvalitatiivse hindamise juures tehnikaid-meetodeid kasutate? 
V: Ei. 
K: Et see on pigem selline... 
V: Kõhutunne ja turu ja selline ärivaistud ja selline, et seal on väga palju tehnikaid ((naerab)) 
aga üldiselt jah meil ei ole selliseid tehnikaid välja töötatud ja me ei kasuta ka kellegi teise 
omasid. 
K: Ma siiski saan aru, et te tegelikult uurite, noh te teostate turuseiret. 
V: Jaa, turu-uuringud loomulikult, et selle otsuse aluseks, et kes on konkurendid ja mis 
hindadega nad on väljas ja kas me suudame sinna hinnaklassi üldse, see on üks aspekt näiteks 
sellesamased mis on see taotlushind toote üldse nagu omahind tootmises onju ja siis vaatame 
ära mis hinnaga ta jõuaks letile ja kas me oleme konkurentsivõimelised, see on kindlasti üks 
aspekt mida me hindame, selle projekti algatamise juures juba. 
K: Õigemini, siis kui teil on... 
V: Võrdlus konkurentidega alati isegi selles mõttes kõik need konkureerivad tooted, mis on 
nagu seatud ülesse nende omaduste hindamised, kontrollitakse, vaadatakse mis omadused on, 
mis väärtused võivad olla, mis on turunduslik kommunikatsioon, kõik asjad hinnatakse, see 
sõltub projektist jah. 
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K: Okei, ja tegelikult kui teil on identifitseeritud see projekt, teil on see üle hinnatud, 
teate et võtate selle ette, siis toimub see määramine siis kindlatele isikutele ja üldjuhul 
see lähtub sellest, et kes on selle tootegrupi siis juht? 
V: Jah. 
K: Et tema võtab selle enda kätte? 
V: Jah. 
K: Okei, selle baasil see ainult lähebki siis? 
V: Jah, põhimõtteliselt küll. Meil on valdkonnad juba jagatud, igas tootegrupis on oma 
vastutaja ja tema siis tootejuhtimise poole pealt meil on tootejuhid määratud igale tootegrupile 
ja siin meil nagu muud jaotust ei ole kui igaüks oma tootegrupi projekti juhib. Ja 
arendusosakonnas samamoodi, et keemikud on spetsialiseerunud ikkagi ja niimoodi et. 
K: Mhmh. Kuid kas me saame siin rääkida, et mingisuguseid tehnikaid kui selliseid kui 
me siis kasvõi võrdleme neid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid, kas mingeid kasutate 
rohkem, mingeid vähem? 
V: No põhiline on ikkagi see kvantitatiivne, esimene hinnang. Et kui perspektiivikas see 
rahaliselt ikkagi on. See on esimene märksõna loomulikult, sest äriettevõttega ikka tegemist. 
K: Et kui seal on negatiivne, siis lükkate tagasi kohe? 
V: Noo, kui ei tule mängu neid kvalitatiivseid onju. Et reeglina lükkame tagasi, aga noh, me 
üldiselt tagasi me oleme lükanud suhteliselt vähe projekte. Et seal peab olema mingi tehniline 
põhjus, kas me ei suuda seda täna teha, seda tootearendust. Et ressursi pärast väga vähe oleme 
lükanud tagasi, aga me peame tulevikus hakkama rohkem lükkama, sest projekte on päris 
palju. Need prioriteetsemad projektid liiguks kiiremini, me peame lükkama tagasi. 
K: Okei. 
V: Ja siin me ka selle juhtimise programmi uue programmi otsimisel kindlasti nagu me neid 
protseduure vaatame üle, et tuleks nagu see otsustus, kuidas ma ütlen, et otsustusahel oleks 
määratud ja süstemaatilisem. Et sinna vaatame neid protseduure ka ringi. Praegu täna meil on 
liiga luule vormis see asi. 
K: Aga miks te kasutate just neid tehnikaid? 
V: Sellepärast et kuidagi sa pead ju sõeluma neid ja otstarbekust hindama, et lihtsalt 
arendustegevus on väga kallis, et sa ei saa lihtsalt kõike arendada või just unistuste asju või 
selliseid nagu, et me kõik unistame sellest, et oleks mingi innovatsioon, aga kui sa hakkad iga 
sellist uitmõtet või sellist unistust nagu üritama ellu viima, siis sa lähed pankrotti lihtsalt, see 
on väga kulukas, arendustegevus. Pead hindama kuidagi neid asju, üks on see rahaline 
hindamine. 
K: Aga ma mõtlen seda, et miks te, kui te vaatate kvantitatiivselt siis rahavooge, tulusid, 
kulusid, kasumit, siis miks te ei too sinna juurde mingisuguseid finantsnäitajaid nagu 
NPV, IRR, MIRR, tasuvusaeg, kasumilävi? 
V: Noh, et eks me tasuvusajaga sealt ikkagi arvestame, et loomulikult jah, aga me ei ole 
määratlenud üheselt täna ära, et mitu aastat see tasuvusaeg peab olema, et seda piltlikult 
öeldes või palju peab olema see suhe palju marginaalist nõus oleme andma 
majandustegevusse panema või me ei ole seda nii jäigaks pannud. Et muidu, meil on suht 
paindlik, et me suudame nagu hinnata, et kui mingid arvnäitajad on olemas, siis selle alusel 
saab ikkagi otsustada, jah, me peaksime seda võib-olla tegema, me ei tunne neid meetodeid 
kõiki, et kuidas seda ja keegi peab määrama ära siis need jäigalt need parameetrid onju ja see, 
see läheb natuke liiga motoorseks, et siis võib-olla cancel’dame ära mõne projekti, mis peaks, 
oleks pidanud ellu viima. 
K: Aga kvalitatiivete juures, miks näiteks mitte ei ole kasutanud mullidiagramme? 
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V: Ma arvan, et me ei tunne kõiki neid meetodeid lihtsalt, peale sinu seda tööd me saame 
teada, millised need erinevad meetodid-tööriistad on, et see on ka üks põhjus, miks ma olin 
nõus osalema, et võib-olla saada õppida teiste pealt, milliseid meetode kasutatakse. 
K: Ja infot siit tuleb, seda ma saan garanteerida. Okei. Õigemini tegelikult selline 
praegune tehnikad, mida te kasutate on tingitud sellest, et need on need millest te olete 
teadlikud, milles te tunnete ennast hästi ja ei ole sellist konkreetset vajadust olnud nagu 
muutuseks? 
V: Jah. 
K: Okei. Aga needsamused, mis te praegu kasutate, plussid ja miinused. 
V: Kuidas ma saan plusse tuua kui ma neid teisi meetode ei tunne. 
K: Ei aga enda kogemuslikult, kui te vaatate tagantjärgi mõne projekti mis vastu 
võtsite, näete, et seal oleks pidanud teistmoodi tegema või see oli eriti hea, et seda 
tegime. 
V: Noh selge, et osad projektid, mis olid näisid alguses väga rentaablid, ei pruugi pärast 
müüginumbrites niimoodi minna, et selge, et me analüüsime seda ja tagasivaadet nagu teeme, 
aga ma ei ole leidnud sealt ühtegi nagu sellist nagu mudelit, mida saaks kasutada, et vot siin 
ma tegin nüüd sellise vea, et nüüd järgmine kord ma seda ei tee. Et tegelikult on lihtsalt see, et 
kõike asju ei ole võimalik ennustada, need äriplaanid on kõik ju nii-öelda numbrite mäng ja 
Exceli mõjuta.. Excelis nagu numbrite mõjutamine. Et kui sa vaatad, et ei tasu ära, siis sa 
loodad suuremat müügitulemust või määrad suurema marginaali või noh see on kõik 
spekulatsioon niikaua kui see reaalne müügitegevus toimub, et selge see, et mida rohkem on 
seda turu-uuringut tehtud ja neid matemaatika läbi kaalutud ja arvutatud, seda kindlam see 
tulemus on, aga ka siis võib eksida, lihtsalt selleks ajaks kui sa jõuad oma tootega valmis, on 
tulnud juba konkurendilt juba odavamate toodetega või on jõudnud edasiarendused sa kunagi 
ei tea. Sa võid, sa võid ennast pärast süüdistada, aga mida sa ei teadnud, seda sa ei teadnud, et 
kõik ju arendavad ja turg areneb kogu aeg. Ühel hetkel oleme meie ees, teisel hetkel on teised 
ees. See on koguaeg nii. Sellepärast nutma ei tasu jääda. 
K: Aga sellist konkreetset plussi-miinust välja ei taha tuua? 
V: Ei. 
K: Et ei tunneta? 
V: Ei tunneta praegu jah. 
K: Okei. Aga nüüd räägime sellest projektiportfelli igapäevasest haldamisest, 
juhtimisest. Kes on see meeskond, kes seda teeb? 
V: Ee, meil on niimoodi, et projektijuht haldab kõike oma projekte, selliselt et ta peab siis 
sellist online infot, et hoiab nagu update infot, et mis seisus projekt on ja mis ülesanded 
kellelgi on ja mis on tegemises ja töös ja nagu ma ütlesin, suuremate projektide puhul me siis 
teeme ka ajagraafikud, Gantti graafikud või joongraafikud ja siis toimub meil kõikide nagu 
arendustegevuste siis, meil on siis erinevate osakondadega koosolekud, kus me käime kõik 
selle osakondade vahel seotud projektid läbi. Iganädalaselt ja valdkonniti. Nii et seal me veel 
käime läbi ja jagame ülesandeid ja kui on veel vaja, siis tehakse nagu projektipõhiseid 
koosolekuid, kus siis neid ülesandeid vaadatakse üle ja kontrollitakse nende täitmist ja 
vaadatakse mis takistused on ja kas peab midagi muutma. Projektijuht vastavalt kutsub need 
kokku. Et selline nagu või mis sa täpsemalt mõtlesid? 
K: Eiei, selles suhtes, et kõik ongi nagu vastab küsimusele praegu. Aga ma mõtlengi, et 
teil on siis projektijuht, kes vastutab oma projektide eest. 
V: Jah. 
K: Kuid samas seda arutatakse kõike koos erinevate osakondadega? 
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V: Kuna iga osakonnal on tõin sulle näite, et näiteks keemiaarendus, kui see faas on 
keemiaarendus protsess, siis on arendusosakond vastutab selle eest, et selle konkreetse 
projekti keemiaarendus saaks lubatud kujul valmis, kas siis tähtajal ja siis ja siis ülesande 
piires, et see tähendab seda, et kohe arendusosakonnas on üks osapool, kes siis täidab 
tegelikult selle nii-öelda emaprojekti alamprojekti ülesandeid, et ta jagunebki niimoodi ja siis 
samamoodi on turunduse faasis, et kui on turundusdokumentide koostamine, siis vastavalt 
jällegi tootearendusfaas on mingi maani jõudnud, sealt on tulnud mingisugune informatsioon, 
kas siis tehniliste andmete näol, tootejuht vastavalt kirjutab selle kohta siis turunduse jaoks 
tehnilise dokumendi, ülesande, selle alusel turundusosakond hakkab valmistama ette 
turundusmaterjale ja jällegi seal käib siis vastavalt töö juba gruppides, kus siis projektijuht 
turundusosakonnaga vaatab neid teemasid läbi. Ja kaasab vajadusel veel inimesi. Siin on nagu 
etapiti käib see asi. 
K: Kuid kes seda portfelli juhib? 
V: Portfelli? Sa mõtled projektide portfelli või tooteportfelli? Projektide portfelli? Projektide 
portfelli põhimõtteliselt siis selles mõttes juhin mina, et mina vaatan, et kõik projektid saaks 
juhitud siis meie osakonnas, et selline nagu suurem vaade on minu juhtida. 
K: Ja siis otsene selline, et teie hoiate pilku peal kogu portfellile ja siis järgmine selline 
tase niimoodi ongi projektijuhid? 
V: Valdkonna... 
K: Valdkonnajuhid? 
V: ...valdkonna juht ise hoiab oma projektidel igal üksikul projektil ja siis tegelikult ka oma 
terve portfelli, meil on tootejuhtimise koosolekud, kus me vaatame iga tootegrupi projektid 
üle, vaatame mis seisud on, mis on järgmised tegevused, kus on mingid takistused, kas ma 
saan sekkuda või mingid juhtnööre anda ja siis loomulikult ma, mul on ülevaade kõikidest 
projektidest, kõikide tootejuhtide projektidest ja vastavalt neid koormusi ka, et liiga palju 
projekte ei läheks ja prioriteetsus ja muud. See on siis, mina omakorda käin juhatuses 
kooskõlastamas neid prioriteetsusi, et see on nagu meil niimoodi. 
K: See kontrollmehhanism on siis missugune? 
V: Et, et projekti täitmise kontroll? 
K: Kuidas te kontrollite seda, et kõik need projektid, mis portfellis on, et need saaksid 
täidetud ja saaksid korrektselt tehtud. 
V: Noo, jooksvalt nende koosolekute ajal kontrollimegi, et eesmärgid on püsitatud, käimegi 
läbi neid, vaatame kas on tehtud, järgmised etapid, mis on selle eesmärgi nimel määratletud ja 
me käime nagu detailselt neid projekte läbi. Et sellega me seda üritame tagada. 
K: Aga kas seal on alati nii, et olete teie, olete valdkonnajuhid, kas projektijuhid kas 
osalevad seal? 
V: Need valdkonnajuhid ongi projektijuhid. Tootejuht on meil projektijuhi rollis. 
K: Okei, selge. 
V: Etet kui me räägime nüüd tootearenduse projektide juhtimisest. 
K: Kuid kas te peale sellise kohtumiste, mis teil on, koosolekud kust te läbi käite, kas te 
igapäevaselt kuidagi hoiate asjadel silma peal, kas teil on mingisuguseid tarkvarasid? 
V: Meil on üks, jah praegult meil on, kasutame ühte programmi, see on, SharePointis üles 
ehitatud mingisugune selline kus saab ühesõnaga projektide seisu hoida ja saab arhiveerida 
dokumente ja saab jagada ülesandeid ja näeb ka ajateljel nagu, mis on järgmised tegevused. Ja 
siis see on nagu selline, kus me projekte hoiame. Meil vahepeal on läinud see käest ära, meil 
aeg-ajalt oleme seda teinud ka Excelis, lihtsalt kus me saame samamoodi hoiame neid 
aktiivseid asju ja loomulikult niuke dokumendihaldus on käinud lihtsalt nagu folderitega 
projektide kaupa võrgus, et kõigile nähtavalt. Ja praegult me nagu ütlesin, otsime Sharepointis 

Comment [OL203]: Tootejuhtimise 
osakonna juhataja 

Comment [OL204]: Valdkonnajuhid 

Comment [OL205]: Koosolekud 

Comment [OL206]: IT tarkvara 



 

118 

 

ei ole nagu kasutusmugav, et me peame leidma mingi uue lahenduse, niikaua üritame 
hakkama saada. 
K: Eelnevalt olite kasutanud seda Sharepointi. 
V: Ei, praegult ka kasutame. 
K: Praegult ka kasutate. 
V: Jälle, vahepeal ei kasutanud. 
K: Ja siis samamoodi on ka abiks pilves ülevalolevad kaustasüsteemid? 
V: Jah. 
K: Okei. Aga sellist ERP süsteemi? 
V: Ei tunne. 
K: Enterprise resource planning süsteemid sellised? 
V: Ei ole jah. 
K: Ei ole kasutusel? 
V: Ei, praegult ei ole. Meil on siin, meil on erinevaid jah, aga me ei tee projektijuhtimist 
sellega. 
K: Õigemini igapäevane juhtimine käib läbi siis avatud suhtluse, samamoodi käib selle 
Sharepointi? 
V: Jah. See on kättesaadaval hetkeseisuga juhatusele ja muudele, et tähtajad ja muud. 
K: Siis on veel need kaustasüsteemid, mis on pilves üleval? 
V: Jah. 
K: Ja kontrollimehhanism tegelikult toimubki läbi koosolekute, kohtumiste? 
V: Jah-jah. 
K: Selline igapäevane... 
V: Protokollimine. Meil on kõik on nagu nii-öelda selline intramed, kus me hoiame kogu 
dokumente nagu kättesaadaval, protokollid ja kõik on nagu nähtaval osapooltele.  
K: Kuidas te tagate portfelli edukuse? 
V: Noh. Eks me selles mõttes lihtsalt selle süstemaatilise tööga, ega meil, ega see programm 
ka sulle, programmi ise seda projekti ei juhi, et edukus tuleb ikkagi tarkade otsustega ja õige 
planeerimisega. Et-et. Ma räägin, et igasugused abivahendid aja planeerimisel, joongraafikud 
ja muud, need aitavad kõik nagu visualiseerida seda ja läbi mõelda asju ja etappideks jagada 
ja järgimisi töid seoseid luua ja, et see nagu aitab kindlasti suuremate projektide puhul, aga 
see ei ole nii nagu mustvalge, et arendus, tootearendustegevus ei ole nagu selline projekt, et 
ma nüüd panin selle tähtaja ja ma nüüd, ütleme nii et, et tootearendus on umbes selline 
loominguline tegevus, et kui seal eriti, sa ju ei tea veel, millest see toode koosneb, sa proovid 
erinevaid aineid, segad kokku, arvutad mingeid formulatsioone onju, see ei pruugi õnnestuda, 
seal on ju, pärast peavad tulema sellel materjalil peab tulema mingid omadused, mingid 
viskoossused, mingid tehnilised näitajad, pärast peab ta fittima veel aplikatsiooniga esitatud 
nõudmistele, sa pead tegema testid, kas ta ikkagi on sellise liikuvusega või sellise venivusega 
või või mida iganes kõvaduse või kulumiskindlusega või UV kindlusega, need kõik need 
omadused tulevad pärast kui seda formuleerid, arvutad välja, segad mingeid erinevaid aineid 
kokku, katsetad-katsetad-katsetad, lõpuks saad sellise nii-öelda omaarust õige aine kokku 
segatud või materjali, siis peab testima neid või isegi tihtipeale väljaspool ettevõtetes, kus on 
testlaborid, mida kõiki võimekust meil endal pole ja me ei saagi, ei tohigi kõiki näitajaid ise 
deklareerida, peab tellima väljastpoolt seda, siis saad sa alles tulemuse. See võib lüüa sul, 
omaarust kõik oli planeeritud, kõik pidi minema katsetusse, aga tulemus tuli negatiivne. Mis 
on see edukus? Siis sa kaalud uuesti üle, kas ma nüüd jätkan selle projektiga, proovin uuesti, 
võib-olla hakkab see kõik nullist otsast pihta, et saad aru, see ei ole nagu selline klassikaline, 
ma olen ehitusvaldkonna inimene ja ehitusprojektidega kokku puutunud ja seal on, seal on 
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natukene see etteaimatavam, sul on projekt ja sul on mingisugused eesmärgid ja sul on 
ajagraafik ja sul on nagu tulemus noh ehitatav. Aga arendustegevuses, tootearendustegevuses 
see ei ole. Seal neid tagasikukkumise kohtasid on päris palju. Ja siis uuesti jälle, sellepärast 
need protsessid võtavad kauem aega ja nad on ettearvamatud ütleme niimoodi. Et siin sellist 
edukust hinnata alati ei ole aus ütleme niimoodi. Me lihtsalt peame teadvustama, et me teame, 
et ühe keemiaarendus protsess võib kesta kahest kuust kuni kolme aastani või isegi mõnikord 
ta siis ta lihtsalt tuleb tunnistada kättesaamatuks, aga peame tunnistama seda, et me määrame 
küll mingi aja, aga me tunnistame seda, et tihti ei jõua tulemuseni. 
K: Samas ma, mis ma, teil on endal kindel siuke kindel projektijuhtimise süsteem 
väljaarenenud. 
V: Jah, aga see ei arenda toodet. 
K: Jah, ei arenda loomulikult. 
V: See, et sa määrasid tähtaja ja sul on vastutaja ja kõik on juhtimislikult, seepärast ongi meie 
juhtimine projektide puhul võib-olla natukene luule vormis, et tegelikult see juhitav osa on 
võib-olla alguses ja planeerid selle ära ja natukene lõpus, aga vahepeal on üks keemiaarendus, 
mida on väga raske juhtida. Et see on seotud pigem sellega, et kui palju sa sinna ressurssi 
nagu paned. Võib-olla see on juhitav, aga kõik ülejäänud on loto, et see on nagu innovatsiooni 
sa iga päev kuuled, kõik otsivad siin ümberringi innovatsiooni, aga me iga päev teeme seda. 
Ja sina nagu siin, need start-upid, kes iga päev innovatsiooni nagu otsivad ja katsetavad 
ebaõnnestuvad, katsetavad ebaõnnestuvad, aga me teeme iga päev seda oma töös. See ongi 
see, et me teeme selliseid start-upe iga projekti lõikes mitu tüki. See on nagu jälle uued 
toorained, vaatame selle toorainega ei tulnud, tuleb otsida uus tarnija kuskilt Hiinast või 
Ameerikast või Euroopast või, katsetada jälle uuesti jajaa, et see on niimoodi, et see 
juhitamatu osa on päris suur. Et sellepärast me nagu ei, me tahame kindlasti parandada oma 
projektijuhtimist, aga see ei ole klassikaline. 
K: Kuid kui me taaskord räägime sellisest eelistustest ja mida te rohkem ja mida te 
vähem kasutate, just sellise igapäevase portfellijuhtimise juures, kas te saate välja tuua, 
et teil on mingisuguseid eelistatud tehnikaid? 
V: Noh. Me täna tahame selle nii-öelda stage-gate’s süsteemi vaadata, et oleks nagu rohkem 
neid etappe jagatud staadiumiteks ja nendeks väravateks, kus me neid otsuseid teeme, täna 
meil on neid otsustusvälpasid nagu vähem ja selline nagu reeglipära tuleks nagu kehtestada, et 
siin me tahame liikuda natuke võib-olla nagu järgmisele levelile. Siin tehnikaid nagu 
kasutada. Aga üldiselt, üldiselt ja parandada muidu ka seda jälgitavust, või seda arhiveerimist 
nagu ülesannete jagamise nagu sellist, et kogu tiim nagu toimiks nagu ikkagi ühes süsteemis, 
et tihti on see, et kui projektijuht kasutab mingisugust tarkvara või süsteemi, siis kogu tiim 
peab tulema korralikult kaasa, et kui igalühel on oma süsteem ja oma Excel, et hoida seda 
update’i kogu aeg. 
K: Et need on justkui tegelikult need miinused. 
V: Jah, ütleme niimoodi, et meil täna on juba parem. Et see mingil määral juba täna ikka 
toimib, et täna meil see Sharepointiga ka et. Meil on siin üks arendus tehtud peale ((näitab 
oma sülearvutist tarkvara)), niuke meie tarkvara. 
K: Aga, kõik need haldamistehnikad, igapäevane juhtimine, kontroll, miks te olete just 
niimoodi üles ehitanud oma süsteemi? 
V: Eks meie ettevõte on väga rajult kasvanud ja kasvab kogu aeg, me lihtsalt, nende 
meetoditega ei ole jõudnud järgi, et täna me nagu, nagu ma ütlesin, otsime neid, et teha see 
nagu next level, et neid tehnikaid siis õppida kuskilt. 
K: Okei. Miinuseid te tõite mulle välja, plusse? 
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V: Plussid ongi see, et me oleme ikkagi paindlikud, kuna meie süsteem on selline paindlik, 
siis me oleme ka paindlikud, me saame ka neid prioriteete kiiresti ümber vaadata ja ümber siis 
orienteerida, see on võib-olla see. Need jäigad süsteemid, kus projektiparameetrid on nii 
paigas, et ei saa neid muuta, bürokraatia ei luba sul mõnda otsust teha, siis meie oleme 
paindlikud. Saame teha neid otsuseid teha paindlikult ja natukene nagu strateegilisemalt, 
kaugeleulatuvamalt ka. Võib-olla see on nagu selle eelis. Et kui sa just tõid näite, et miks te ei 
pane lukku mingisuguseid parameetreid, et vat kui see number on tagatud, et siis läheb 
projektiks ja kui ei ole, siis ei lähe, ma ütlen, et võib-olla paljud ei läheks, mida tahaks 
tegelikult teha, aga tootejuhtimise üks roll tegelikult ongi see, et kui arendatakse toode valmis, 
siis teine ülesanne tootejuhtidel on see, et motiveerida tooteid ja koolitada inimesed ja õpetada 
neid müügikanaleid leidma ja avada neid kanaleid. Et see on tegelikult töö, et kui sul kanalid 
ei ole avatud, sul ei ole see toode motiveeritud nii turunduslikult kui ma ei tea 
ehitusfüüsikaliselt, tehniliselt välja toodud need väärtused onju, siis see võib olla sulle hea 
toode, aga sa ei suuda seda ikka müüa. Aga vastupidi jälle, mõni toode mida veel ei ole, Excel 
näitab, et ta ei ole mõistlik toode, et täna teha, aga tegelikult on võimalik seda, et võib-olla 
turg on hoopis vaakum või me lihtsalt ei ole näinud seda kohta. Et motiveerid selle jälle ära, 
siin on nagu, et see ei ole ainult nagu, koosneb väga laialt erinevatest etappidest, kuidas seda, 
seda saab tagurpidi ka teha ma ütleks niimoodi. Et kui Excel ütleb, et ei tasu ära, siis 
tegelikult hea tööga sa võib-olla ikka leiad selle kulla. Et just selle toodete motiveerimise ja 
müügikanalite avamisega. Uute turgude avanemisega või mida iganes. 
K: Aga kui me räägime nüüd nendest, kas teil on mingisuguseid tehnikaid, mida te 
kasutate projektide valimisel kui ka igapäevasel sellisel juhtimisel? Tegelikult mainisite 
stage-gate mudelit, missugune on teie stage-gate mudel? 
V: Ma ütlesin, et me hakkame seda alles juurutama, meil on küll need gate’id olemas, kus me 
otsuseid teeme ja staadiumid mis ma rääkisin, see eelfaas ja arendamise faas ja siis see 
tootmiseks ettevalmistamise faas, need faasid meil on, aga me võib-olla tahame seal veel 
natukene, võib-olla ühe etapi vahele veel tuua, või kuidagi neid otsustes nagu igas ahelas teha 
otsustajate ring laiemaks või kitsamaks vastavalt, siin me sellega me tegeleme. 
K: Okei. 
V: Ja jällegi, et kasutada selleteemalisi programme, mis kus siis neid, mis toetavad neid 
meetodeid, see on nagu üks suund, mida me oleme vaadanud. Aga kindlasti me vaatame kõik 
sinu uurimusest tulenevad süsteemid ka üle, et võib-olla oleme istunud pimedas. 
K: Seda näeb pärast. Aga kirjeldage milline on teie arvates projektiportfelli juhtimise 
tulevik teie valdkonnas? 
V: Tulevik ongi see, et meil on parem ja kasutajamugavam programm, kus just need 
ülesannete jagamised ja infohaldus oleks parem, aja planeerimine oleks mugavam, täna me 
näiteks planeerime ajagraafikuid, teeme siin vabavaraga. Võib-olla siin ma ei tea, peab 
vaatama üle, mis need ajaplaneerimisprogrammid täna on jõudnud, et siin Microsoft Projecti 
või midagi tuua sisse. See aitab minu arvates kõige paremini seda projekti planeerida, kui sa 
oled selle aja ja tegevuste omavahelised seosed ära planeerinud, siis sa näed kõige reaalsemat 
pilti. Minu arvamus on nagu see, et siis noh pigem on see muu projektijuhtimisprogrammid 
on pigem sellised, et oleks teistel inimestel ülevaade ja oleks ülesanded teada ja kogu aeg 
update projektid nii-öelda list on kogu aeg ees ja töötadki seal, mitte et kannad kuskile 
andmeid vaid töötad selles süsteemi, see on nagu see tulevik, mida ma arvan, et saab 
parandada. 
K: Aga kui me räägime sellest majandussektorist kust te tegutsete? Kuidas te näete, et 
missugune seal see projektiportfelli juhtimine olema saab? Kas hakatakse kasutama 
neid kontseptsioone? 
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V: Ma arvan, et hakatakse uusi kontseptsioone kasutama. Väga paljud kasutavadki seda stage-

gate süsteemi meie valdkonnas. Et see nagu see on hästi levinud. Aga noh, me ei ole ju 
projektijuhtimisettevõte, me oleme tootmisettevõte ja müügiettevõte, et see projektijuhtimise, 
projektijuhtimisega võid sa kõike juhtida, ettevõtet võid ka projektijuhtimisega juhtida ja  
lihtsalt, et kui sa võtad sellesamase ehitussektori, kus kõik on nagu ongi eraldi projektid, siis 
seal on natukene lihtsam see vaade, kui meil, et meil on ainult see üks osa see arendustegevus, 
see tootearendustegevus on projektijuhtimisega vaadeldav, aga me plaanime siia, et 
alamprojektideks ja ülemprojektideks üritame kõik asjad jagada, et igasugune ostutegevus ja 
müügitegevus saab ka olla selle projekti üks osa. Et natukene panna neid veel rohkem kokku, 
et seesama hilisem aruandlus ja kõik jääks nagu ikkagi, et ei ole lihtsalt, et võtad aruande ja 
formuleerid mingi aruande vaid oleks nagu iga projektiga seotud need aruanded. Kohe 
automaatselt, et sellega me tegeleme. Et hakkaks tulema automaataruanded projektipõhiselt 
tulevikus. Nii-öelda projekti hilisemaks jälgimiseks, et kuidas siis läks, paari aasta pärast 
hindad seda. Seda üritame praegu visualiseerida ja kuidagi mugavamaks teha, meil on see 
olemas kõik, me saame teha seda, aga sa pead ikkagi nagu tegelema sellega, et seda 
aruandlust filtreerida. Et meil on praegu see projekt näiteks käsil. 
K: Aga mul on tegelt ainult üks küsimus veel. Kas soovite ise midagi lõpetuseks lisada? 
V: Ei. Lihtsalt ma niipalju ütleks, et tõesti see meie valdkond või sinu eesmärk ei saa, ma 
tean, et see pilt ei ole, et me ei juhi projekte päris nagu kaasaegselt, aga ma arvan, et sa ei 
otsinudki seda, et kõik oleks ideaalne. Et sa siis saidki reaalse pildi. 
K: Tegelikult mul üks küsimus tuli veel pähe, mida ma tahaks küsida, et nimelt see, et 
mis pani teid... Ma saan praegu aru, et olete selles seisus, kus te tahate väga 
projektijuhtimist, siis projektiportfelli juhtimist arendada.  
V: Mhmh. 
K: Mis see motivatsioon on? 
V: See ongi see, et kui, et kui meil varem oli veel rohkem killustatud see, et meil olid nagu 
igal osakonnal omad projektid aga tegelikult on nad väga palju seotud. Ja siis sellist nagu 
üleettevõttelist nagu juhtimist ei olnud. Et siis selleks tegelikult ühe mõttena see 
tootejuhtimise osakond saigi loodud, et kui võtad arendusosakond, kes vastutab 
keemiaarenduse eest, see ongi tootearendus tegelikult, aga tegelikult ettevõtte seisukohalt on 
need muud etapid ka olulised, et see projekt saaks valmis, onju? 
K: Mhmh. 
V: Ja toode saab siis valmis kui seda müüakse või siis valmis kui on normaalsed 
müügitulemused. Kuidas nüüd seda tervenisti läbi ettevõtte juhtida, see oli see vajadus, miks 
me oleme muutnud seda. Et me ei vaataks iga osakonna lõikes eraldi projekte mis siis peab 
kuidagi juhatusse hakkama siduma neid otsasid. Mina küll vaataks süsteemi, et iga osakond 
tegelikult kommunikeerivad ja suhtlevad omavahel, aga siiski selline keegi kes käiks kogu 
selle projektiga kaasas, seda ei olnud vanasti. 
K: Kuid kas juhtus ka seda, et mõned ressursid, mingi osa arendusest näiteks arenduses 
keemikud kes olid seal nad olid ülekoormatud siis? 
V: Ülekoormatud oleme kõik nagunii, et see ükskõik kuidas sa juhid seda, selleks tuleb 
projekt maha tõmmata, siis ei ole ülekoormatud, aga pigem oli see jah, et sa ei teadnud 
planeerida, toimetasime nagu jada, et kui see arendustegevus sai valmis, siis turundus sai 
teada, et nüüd peab hakkama tegelema, aga tegelikult oleks võinud teada natukene varem, et 
ette valmistada või planeerida oma aega, oma alamprojektidega, sest igal osakonnal on veel 
tööd, mis ei ole arendusprojektiga seotud. Selles mõttes meil on nagu vähe keerulisem see 
pilt. 
K: Okei, selge. 
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V: See oli ma arvan see ajend. 
K: Mhmh, aitäh! 
 
Transkriptsioon 5: elektriseadmete ettevõte, logistikaosakonna juht, 10.05.2017 
 
Küsija: Kirjelda palun praegust ettevõtte projektiportfelli. 
Vastaja: Eee, kuidas oleks vaja kirjeldada? 
K: Maht. Kui palju projekte seal näiteks on. 
V: Mhmh. Meil on avatud projekte, kui me räägime meie tehasest, siis meil avatud projekte 
hetkel on umbes 38, 40 ligi. Ma võtan omale andmed ka ette ((võtab sülearvuti enda ette)), et 
siis on natukene lihtsam kui juba nii täpseks läheme. (.13) Hetkel on meie tehases avatud 60 
projekti ((imestab)). Siin ka läbilõige kui pikalt on need projektid avatud ((näitab sülearvuti 
ekraanil olevat arvjoonist)). 60-90 päeva, 90-180 päeva, kuni aasta ja üle aasta on siis avatud 
kolm projekti. 
K: Okei, 60 projekti. Ja kuidas te segmenteerite neid? Et on siis ajalises 
segmentatsioonis on teil neli erinevat segmentatsiooni nagu ma näen? 
V: Mhmh. Tegelikult me eeskätt segmenteerime need osakonnapõhiselt. Või ka projektijuhi 
põhiselt. Või siis valdkonnapõhiselt. Või siis ka, kohe vaatame, mis me siin veel saame võtta. 
Tegelikult eeskätt me liigitame ikkagi ütleme siis nii osakonna põhiselt. 
K: Osakonnapõhiselt on siis esimene selline segmentatsioon? 
V: Jah. 
K: Ja kui me ajalisest segmentatsioonist räägime, siis on neli erinevat? 
V: Ei, see on lihtsalt graafiliselt välja toodud, me seda ei kasuta. Et selles mõttes me lihtsalt 
näeme kas me, kas me... 
K: Jah, ei, ma saan aru, et see on siis igapäevane jälgimine, et missuguses, kui kaua 
nende projektidega läheb. Mingi plaan on nagu paigas, siis teil on lihtsalt statistiline 
näitaja. 
V: Jah. 
K: Okei. Aga mis projektid need on? 
V: Mhmh. Need on valdavalt need on kõik parendusprojektid, need on neid võiks nimetada 
Kaizeni projektideks, mis on pideva parendamise projektid. Meie ettevõtte siseselt nimetame 
neid nelja sammu projektiks. Et esmalt on defineeritud probleem ja siis me võtame selle 
probleemiga ette neli sammu. Samm üks on me leiame juurpõhjused. Eeskätt näiteks viie 
miksi tehnikaid kasutades. Samm kaks on võtame ette siis tegevused, parendavad tegevused. 
Samm kolm on mõõdame tulemused ja samm neli on võtame ette ennetavad tegevused. Kogu 
aeg seesama mudeliga siis käime kõik need parendust vajavad kohad läbi. Ja parendus või siis 
Kaizen projektid. 
K: Mille parendus? 
V: Protsesside parendusprojektid. 
K: See on siis just tootmise seisukohalt? 
V: Ei ole tootmise seisukohalt, need võivad olla igas valdkonnas. Näiteks ladu, logistika, need 
võivad olla ostuga seonduvad. Nad võivad olla ka administreerivate üksustega seonduvalt. 
Protsessid on kõikides üksustes ja ka kaod võivad tekkida kõikides üksustes. Et seal kus 
tekivad kaod, sinna peale algatame projektid. 
K: Okei. Aga jah sellest kus need projektid algatavad, sellest räägime natukene hiljem. 
Aga kui me räägime kogu portfellist, on seal mingisugust eelarvelist mahtu? 
V: Kuidas? 
K: Kas seal on mingisugust eelarvelist mahtu? 
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V: Eelarvelist mahtu? Nüüd rahalises vääringus? 
K: Mhmh. 
V: Tegelikult ei ole. Kaizen projektidel ei ole. Selles mõttes kui me räägime 
projektijuhtimisest, siis loomulikult. Praegu see 60 projekti, see on puhtalt parendus ehk 
Kaizen projektid. Meil on ka teistsuguseid projekte mis on mingid kas siis tootmise 
siirdamine näiteks või uue hoone ehitamine, mingid sellised, siis loomulikult on eelarve 
määratakse algstaadiumis paika, mis see oleks. Kaizen projektide puhul need ei liigitu üldse 
tavamõistes projektijuhtimise nagu reeglitele need ei allu ütleme siis nii. Et nendel projektidel 
ei ole eelarvelist mahtu ja ei ole määratud ka eelarvelisi vahendeid. Kui seal projekti käigus 
või projekti tulemina tuleb, et meil on vaja kuhugi investeerida, siis see on projekti tulem. 
Selle projekti tulem ja sealt võib siis saada uus projekt alguse. Aga nendel ei ole eelarvelist 
mahtu. 
K: Miks need ei allu tavapärasele projektijuhtimisele? 
V: Sest et see on hoopis pidev parendamine. Ta ei ole selle projektijuhtimise mõistes tavaline 
projekt. Et siin kui tavalisel projektil on eeltingimused, mis peaksid justkui olema täidetud, 
siis Kaizen projekti puhul seda ei ole. Selleni me veel jõuame, et kuidas üldse need projektid 
ellu kutsutakse. 
K: Mhmh. Okei. Selge. Aga kuidas kirjeldaksite siis enda organisatsiooni küpsusastet 
projektiportfelli juhtimises? 
V: Seda on väga raske hinnata, sest me ei tea kus on see tipp kuhupoole me pürgime. Et 
kahjuks niipalju kui me võrdleme, me oleme avatud organisatsioon. Võtame ikka kõiki vastu 
– tarnijaid, potentsiaalseid kliente, olemasolevaid kliente ka teisi firmasid ja kus seda me 
teeme, siis seal on selles võrdluses ma arvan, et me oleme suhteliselt eesrinnas. Aga me ei ole 
selles suhtes ise rahul, et me rakendame lean tootmise põhimõtteid, mis on siis lean 

manufacturing, mitte et see konveierliin vaid inglise pärane termin lean. Ja see mõttemudel 
räägib sellest, et ükskõik kui head me oleme, me saame alati ennast täiustada, nii et ma ei 
oska vastata. Kui ma ütleks, et me oleme kõrgel tasemel, me võime eksida. Samas, ma võtan 
korra lahti ühe ((otsib arvutist midagi)), üks sekund. (.36). Üks meie klientidest kelle nimi on 
siin, auditeeris meid mõned nädalad tagasi ja siin eeskätt tarneahela võtmes ja siis hindas meie 
lean võimekust ja me saime üllatavalt kõrge hinnangu. Et ma arvan, et Eesti võtmes me 
paneme väga palju ressurssi projektijuhtimisele. Et me oleme kusagil keskel, me teame 
suunda, me ei arva et me oleme kohal, aga me ei ole ka lapsekingades. 
K: Aga just sellise projektiportfelli juhtimise seisukohast? Projektijuhtimise seisukohast 
kõrgelt, aga portfellijuhtimise seisukohast? 
V: Ee. Mida tähendab projektiportfelli juhtimine? 
K: See on minu järgmine küsimus tegelikult. 
V: Okei. Et sellisel juhul ma arvan, et ma hindan meid, jällegi, oleneb mis on skaala. Kui me 
püüaksime võrrelda ennast maailma juhtivate ettevõtetega, mida me ei oska võrrelda, siis me 
ei tea kus me oleme. Kui me võrdleme ennast ettevõtetega, kellega me saame kokku puutuda, 
siis veelkord meil on väga põhjalik struktuur, meil on standard, mis on umbes 30, 50 
lehekülge kui me räägime pideva parendamise projektidest. Mille järgi me töötame. Meil on, 
mul tuleb palju termineid, millele teil ei ole kohe arusaamist, meil on töötoad või war 

room’id, kus me projekte algatame. Meil on war room’ide juhid, roteeruvad, meil on hetkel 
on avatud 60 projekti ja kui ma ei eksi, siis meil on aasta jooksul kuskil 30 pluss, vist oli 37 
projektijuhti. Meil on vastutavad, igal tehasel oma siis kõikide nende projektijuhtide töö eest 
vastutavad. Meie tehases olen selleks mina, see on ilmselt ka põhjus miks mina olen siin 
intervjuu nende küsimustele vastan. Ja siis on veel kogu grupi projektijuhtide, või projekti.. 
siis see war room’ide vastutavate juht. Struktuur on meil hästi ära struktureeritud, kui me 
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räägime pideva parendamise projektidest. Nii et ma arvan, et kui oleks vaja skaalal öelda, siis 
ma ütleks mingi numbri, aga ma arvan et me oleme suhteliselt, veelkord, suhteliselt palju 
paneme ressursside tähelepanu sellele valdkonnale. 
K: Okei. Aga kui ma annangi skaala ((ulatab intervjueeritavale P3M3 projektiportfelli 
küpsusastmete kirjeldusega paberi)). 
V: Mhmh. (.77). Nüüd on nagu natuke lihtsam vastata. Et esimene ja teine tuleb kohe 
välistada. Siin ei ole nagu palju midagi hakata. Kolmandast, alguses ma mõtlesin, et pean 
vastama number kolmega. Tegelikult neljas, neljandas on ka mõned märksõnad õiged ja 
viiendas on ka üsna palju märksõnad õiged. Nii et me olemegi kolmandas, neljandas, 
viiendas, kõigis. Et.. 
K: Aga kõige rohkem ütleksite tegelikult viies? 
V: (.5) Noh kui me, noh ma ei saa öelda, see ei ole nii lihtne vastata. 
K: Aga kui te peaksite sellest kolmest kuni viiest ühe väärtuse või ühe küpsusastme 
ütlema, siis kus te kõige rohkem arvate, et te olete? 
V: (.20) Siin on nagu palju asju on viiendast. Võib-olla isegi rohkem kui kolmandast, aga ma 
saan väga hästi aru, et me tegelikult selles mõttes ei ole nagu, kui siit läheks skaala edasi, siis 
ma võiksin isegi viiendaks öelda. Aga see läheb minu põhimõtetega vastuollu, sest me ei ole, 
me ei ole nagu küpsed ja selles suhtes, ma korra väga vabandan, et see on nagu valdkond mis 
ei saagi kunagi küpseks. Kui keegi arvab, et ta on kusagil kohal ja saavutanud oma eesmärgi, 
siis see tähendab seda, et ta ei näe arenguvõimalust, mis on kindlasti nagu väärpilt asjast.  
K: Mhmh, okei. 
V: Vabandust, üks sekund. ((tõuseb lauast ja lahkub ruumist)) 
K: Jah. 
V: (.13) ((siseneb taas ruumi ja istub laua taha)) Nii et kui oleks skaalal numbrit vaja, siis ma 
ütleksin, et see oleks kolm ja pool näiteks. 
K: Selge. Aga räägime täpsemalt sellest, et kuidas te kõike portfellis juhite. Oih, 
tegelikult mul on üks küsimus veel enne seda veel. Kuidas ise defineerid projektiportfelli 
juhtimist? 
V: Mhmh. Kuidas seda võiks defineerida? (.8) Reeglina ma natukene räägin võib-olla jah, et 
kuidas see käib, et võib-olla püüan sealt definitsiooni ka välja ammutada. Et meil, ee, jah, 
hiljem jõuame sinna kuidas meil projekte algatatakse. Ja siis meil toimub regulaarne 
ülevaatus, ütleme follow-up’ide näol. Kuidas see, kuidas projektide hetkeseis on, mis on 
järgmised väljakutsed, mis on, mis toimub nende osas. (.3) Meie mõistes projektiportfelli 
juhtimine on süsteemi töös hoidmine tegelikult. Ja teiseltpoolt eelduste loomine, et 
projektijuhid võimalikult ladusalt ja hästi oma projektid ellu viiks. Et ma defineeriks teda 
umbes selliselt. 
K: Okei. Kirjeldage palun seda meeskonda, kes otsustab missugused projektid vastu 
võetakse. 
V: Mhmh. Mis on need kriteeriumid, mille põhjal peaks kirjeldama? 
K: Ee, ma mõtlen just seda meeskonda, kes teeb otsused. Ma saan aru, et teil on 
süsteem, kus teil toimub projektialgatus. Ja projektialgatuse ettepanek vaadatakse 
kellegi poolt läbi ja keegi teeb otsuse, kas see projekt võetakse vastu või lükatakse tagasi. 
On nii? 
V: Niivõrd-kuivõrd. 
K: Okei. Aga, kes need otsustajad on seal? 
V: Nüüd on mul vaja natukene selgitada meie war room’i kontseptsiooni. 
K: Okei. 
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V: Et war room’i kontseptsioon näeb ette seda, et kui töötajal tekib mingis lõigus kadu või 
mingi tõrge, töö, kõige lihtsamal moel ütleme, et mingi tootmistööline toodab midagi ja tal 
tekib tõrge, kas materjal on puudu, kas tööriist on katki, mingi muu tõrge, infot ei ole, et mida 
teha järgmiseks. See võib olla ka täiesti teises töölõigus inimene. Või näiteks ka 
raamatupidaja või lausa juht. Ja tal on mingi tõrge, siis ta registreerib kao. Ta registreerib, mis 
kadu tal tekkis ja kui pikk see kadu tal oli. Ja me tegelt klassifitseerime ära mis tüüpi kadusid 
meil tekib. Nüüd iga kahe nädala tagant me Pareto printsiibi alusel, 20 80 põhimõttel vaatame 
need kaod üle. Statistiliselt. Graafiliselt. Ja toimuvad Pareto koosolekud. Me nimetame just 
nimelt neid Pareto koosolekuteks ja Pareto koosolek nüüd siis hakkab vastus välja kooruma, 
et kes seal Pareto koosolekutel on. Sõltuvalt war room’ist või siis ütleme osakonnast. Seal on 
selle osakonna kus see toimub, kõige alguses ütlesin, et projekte liigitame või klassifitseerime 
osakondade järgi eksole. 
K: Mhmh. 
V: Nüüd kui meil ongi osakonna Pareto koosolek, siis seal osakonnas, selles Pareto 
koosolekul on kohal sidusüksused. Jällegi näiteks, on tootmisosakond, siis on seal planeerijad 
ehk meie nimetame neid tiimivanemateks, tootmisjuht, nemad viivad seda koosolekut läbi ja 
seal on kõik sidusüksused. Tootmisel on neid palju. On tehnikaosakond, ostuosakond, ladu, 
kvaliteet loomulikult, võib-olla ka inimressursside HR ja seal osakondi võib veel rohkem olla. 
Tegelikult on kokku lepitud, kes seal Paretodel kohal peavad käima ja nüüd siis saadki 
vastuse, need on erinevad, tavaliselt keskastmejuhid või spetsialistid. Protsessiinsenerid jäid 
veel mainimata, kes on seal kohal. Nemad on nüüd see osa, kes ütleb kas me selle projektiga 
läheme edasi, kas me avame sellele probleemile projekti või mitte. Nii et need on inimesed 
erinevatelt ametiastmetelt ja seal võib-olla ka lihttöölisi, nimetame siis nii ja seal võib olla 
tippjuhte. 
K: Okei. Kui sageli kohtutakse? 
V: Iga kahe nädala tagant. 
K: Iga kahe nädala tagant. (4.) Kuid mille alusel siis vaadatakse seda, kas see projekt 
võetakse vastu või mitte? 
V: Eeskätt selle järgi kui palju, kui tõsine on see probleem, mida mis, mille kohta soovitakse 
algatada see projekt ja kuidas me seda mõõdame on siis eeskätt see, kui palju see on võtnud 
aega, kui palju on sellel kulunud, kui palju sellega on kaasnenud ajakadu või ajakulu ja kui 
korduv see on. Need on nagu kaks peamist faktorit. Ehk siis kadu, mida me mõõdame 
minutites ja tundides, seda loomulikult igal hetkel saab ümber konverteerida eurodeks, aga 
meie lähtesisend on minutid või siis aeg ja see kordumine, kui palju seda kordub. Et selle, 
need on nagu need peamised faktorid. Muidugi arusaadavalt see kolleegium või koosoleku 
korralduskomitee, kuidas iganes me teda nimetame, kes seal kohapeal on need inimesed. 
Muidugi, veelkord, nemad nagu defineerivad probleemi.  
K: See on siis põhimõtteliselt nagu selline a’la projekti identifitseerimine? 
V: Jah. Ja esimene osa on siis ka see, kes kas mis üksus või kes isikuliselt seda projekti võiks 
või sobiks juhtima. Ja see kui palju see mingit ressurssi vajab, see ei ole seal päevakorral. 
K: Nüüd kui ma õigesti aru saan sellest, siis see kas projekt vastu võetakse või mitte, 
esimene asi on hinnata selle ajalist kulu, mis kadu see tekitab ja kordus kui selline selle 
all peate silmas kui tihti selline olukord võib korduda? 
V: Jah, just. 
K: Okei. 
V: Tegelt vaatame kui palju on kaokaarte. Mõõdame seda siis kaokaartidena ja mis on see 
kaokaartide aja summa.  
K: Siis te põhimõtteliselt panetegi need omadega järjekorda? 
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V: Jah, nad on meid juba graafiliselt ees ootavad. Näiteks kui me võtame näiteks 2017 
((näitab arvutist andmeid)), kuna ma ütlesin enne võtame kahe nädala kaupa, praegu me 
võime võtta ka mai kuu, siin isegi kahte nädalat ei tule ja kui siis võtame selle osakonna, 
näiteks me rääkisime peamiselt koostamisosakonnast, siis siin ongi praegu juba 
tootmisosakond on filtris, siis me näemegi, et meil on kolmsada, me näeme kaartide arvu ja 
ajakadu ja siis juba sorteerituna see on nagu siuke kuidas need kaod siis jaotuvad. Siis siin all 
on ka juba klassifikatsioon. Et tegelikult kui lähme siia peale, siis saame täpsema 
klassifikatsiooni ja meil osadel puhkudel on ta isegi on need kao liigid kolmanda klassini ära 
liigitatud. Siis kui me midagi välja võtame, ütleme, et võtame mingi konkreetsema asja, 
võtame selle klassi, siis me näeme kuidas see liigitub. Ja siis me saame, ütleme, et võtame siit 
edasi ka klassi paika, siis näeme, et meil on viimase kahe nädala jooksul olnud siis viitega 
seonduvalt, printeriga seonduvat, selles konkreetses osakonnas niipalju kadusid. Ja see on siis 
nii mitu kaarti ja kui me projekti algatame, siis need kaod ja kaartide arv lähevad kirja ja seda 
me siis hindame kas ja kui efektiivne see projekt oli oma tulemustega. 
K: Kuid millisel juhul teil siis või kas üldse esineb seda, et mingid projektid vastu ei 
võeta? 
V: Mhmh. See arutelu siis käib meil tegelikult jooksvalt. Nendes Paretodes. Seda esineb ikka. 
Ja tegelt iga kahe nädala tagant me arutame kas see on asi mille kohta algatada projekt või 
mitte algatada projekt. See on nagu ma ütleks et kui me räägime parendusprojektidest, siis see 
ongi seal koosoleku staadiumis on see kas avame või mitte. Et see ei ole see, et vormistame 
esimese ära ja kas ta saab tippjuhi approval’i või nõusoleku vaid see toimub koosoleku 
vormis. Seal võib olla näiteks pidurdavaks faktoriks ka see, et me saame aru, et see ei ole 
meile jõukohane probleem. Tegelikult on praegu ma räägin nelja sammu projektidest, meil on 
veel suurem, mis on kuue sammu projektid, mis on tehase vahelised projektid, et ütleme siin 
ongi mingi kadu, mis mingi teine meie tehas, grupi tehas näiteks meile põhjustab, siis me oma 
sisemine tiim ei saagi midagi korda saata. Saame aru, et probleem on ja siis me saamegi 
hoopis avada selle, et juhtkonnale et teha kuue sammu projekt. Aga nüüd nelja sammu 
projektina me saame, võime kohe aru saada, et meil pole juurpõhjuse likvideerimise 
võimalust. Ja siis ongi see, et seda teemat ei käsitle. 
K: Okei. Nii, see et projekt üldse tuleb sinna Pareto koosolekule, selleks saab ükstapuha 
kes ettevõte või organisatsiooni meeskonnast täita kas see oli siis algatuskaart või 
parenduskaart, kuidas see termin oli täpselt? 
V: Mhmh. Me nimetame seda kaokaardiks. 
K: Kaokaart. 
V: Aga see algatuskaart sobib. Kuigi meil on algatusettepanekud on eraldi süsteem, aga jah 
see on ka kaart, sest seal kaokaardil peab olema vähemalt ära märgitud see kadu. Kui suur on 
see kadu. Ja siis mis, millest tulenevalt see kadu tekkis. 
K: Kuid sinna Pareto koosolekule tuleb ka siis neidsamuseid algatusettepanekute 
projekte? 
V: Ei ole. Algatusettepaneku projektide süsteem on täitsa eraldi süsteem. 
K: Mhmh. Okei. 
V: Ja see on. See on ka põnev süsteem, see ei ole päris nii põhjalik kui see. Aga 
algatusettepanekuid saavad kõik inimesed teha. Ongi algatusettepaneku vormi täidavad ära, 
siis juht hindab skaalal erinevaid aspekte, mida ma praegu peast ei mäleta, aga umbes nüüd 
niimoodi meil on öeldud, et mis on see tulemikkus, kui kergesti ta on teostatav, seal on muud 
asjad ja siis tuleb punktisumma ja tegelikuses meie premeerime neid algatusettepaneku 
kaartide täitjaid. Sõltuvalt sellest kui mis see punktisumma sealt tuleb. Ja kas see viiakse ellu 
või mitte. Sest nüüd algatusettepanekud seal on jah pooled neist (trakteeritakse) välja. 
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K: Okei. Kui algatusettepanekute hindamisel mainisite, et on erinevad mingisugused 
kriteeriumid seal, mis punkte saab seal panna. Kas see punktisüsteem on seal nagu on 
seal mingi skaala üks ja null või? 
V: Seal on skaala. 
K: Seal on skaala. 
V: Mhmh. Kui ma õigesti mäletan siis kolmeni. 
K: Okei. 
V: (.6) Selle asja nimi on algatusettepanekute (väljade) hindamisakt.  
K: Mhmh. 
V: (.7) Okei, see on mingi vanem versioon ((viitab arvutiekraanile)), siin on lausa nii palju 
erinevaid neid vald.. kriteeriume. Tootlikkus, läbiminekuaeg, keskkond, kvaliteet, 
tarnekindlus ja töökeskkond. Ja siis kolme punkti skaalal, kaalutlusel, koefitsient on siis 
kolme punkti skaalal. Leiutise või siis ettepaneku tõhusus. 
K: Üks tähendab siis madalat, kolm kõrget? 
V: Jah. Vaatan kas ma siit leian. 
K: Ja siis see kõik summeeritakse ja seal on mingisugune lävend või on järjekorda 
seadmine? 
V: Seal on, üks moment, ma püüan leida selle kehtiva. Kehtiva versiooni. (.22) Tegelt seal ei 
ole lävendit. Seal on praegu seda õiget versiooni mida, mis minu osakonnas on kasutusel ma 
ei oska nii kiirelt leida, aga seal on alguses on siis see algatusettepaneku lahtikirjutamine ja 
siis kui see algatusettepanek saab lausa kokku, et jah selle võtame töösse, siis see, see 
premeerimise osa, see siis sõltub sellest, nendest kriteeriumitest, aga kõigepealt selleni 
jõudmiseks ongi vaja otsese juhi või siis selle üksusejuhi nõusolekut, et me selle algatusega 
läheme edasi. 
K: Olgu. Kuid need küsimused, mis seal hindamisel on, kas need on sellised 
kvantitatiivsed või kvalitatiivsed? Kui seal hinnatakse küll ühest kolmeni, aga 
keskkonna või siis tulemuslikkuse hindamine, et seal lihtsalt pannakse enda nagu juhi 
hinnangu alusel, kui tulemuslik võib see projekt siis olla? 
V: Jah, see on jah. 
K: Olgu. Nii, aga kui rääkida sellest kus oleme jõudnud sinna etappi, et projektid on 
välja selekteeritud, nii seal war room’i kontseptsioonis kui ka algatusprojektide 
kontseptsioonis, mis on järgmine samm, kuidas nüüd määratakse kes selle projektiga 
nüüd tegelema hakkab? 
V: Mhmh. War room’is ongi see niimoodi et seesama koosoleku osalejad, kes seal on siis 
määratud. Nemad otsustavad, kelle valdkonda see kuulub. Meil on küll standardis see, et 
projekti eestvedajaks või siis projektijuhiks võib saab ainult keegi nendest kohalviibijatest. 
Tegelikkuses me praktiseerime natuke keerulisemat süsteemi, et see võib olla ka nii et kui 
selle üksuse juht on kohal, siis see üksuse juht teab, et minul on sellel inimesel ressurssi, et 
ma määran seda projekti juhtima selle konkreetse isiku. Aga, et see toimub seal faasis ära. Kui 
nüüd peaks olema vaja seda muuta või projektiga võibki olla, et eraldi töölõiked eksole viivad 
läbi erinevad inimesed, siis see toimub jooksvalt projekti käigus. Ma korra näitan meie hetkel 
olevat projektipõhja ka, et kui me räägime nüüd nendest parendusprojektidest. EO1 tähendab 
meie ettevõtte operatsioonijuhtimise kvaliteeti, see on nagu programm, millega me püüame 
ennast viia maailma tasemele. Me ei tea kus mis on maailmatase, seepärast püüame aina 
paremaks. Need on hetkel minu lahtiolevad projektid kui siis võtame meie tehase avatud 
projektidest ühe, Eesti. Siis näiteks sellise projekti sisse. Korra tuleta meelde, mis see küsimus 
oli, ma läksin... 

Comment [OL240]: Hindamismudel 

Comment [OL241]: Keskastmejuhid 



 

128 

 

K: Et kui meil on need projektid on valitud, mida tegema hakatakse, et siis on küsimus 
kes neid tegema hakkavad, kuidas see käib? 
V: Jah, just, tuli meelde. Tegelikult on meil protses...see projektijuht, siis me eraldi saame 
vajadusel liigitada veel vastutaja ja tegelikkuses on nii et nüüd on siin neli sammu, ongi siis 
juurpõhjustaja leidmine, korrigeerivad tegevused, tulemused ja ennetavad tegevused ja siis 
siin (.5) Ma vist ei leia seda. Iga tegevus on siis edasi andev ka nendele isikutele, kellel 
otseselt ei ole siia andmebaasi asja. Lihttöölistel neil ei ole arvutit ja neil ei ole nagu ligipääsu, 
et neid tegevusi, et nad ei pea jääma selle projektijuhile kanda vaid tema saab neid anda edasi 
vastavalt vajadusele. Ma korra... Võib-olla näitan siit mõnda varasemat, enne kui me oma 
projektidega kolisime siia andmebaasi, siis enne seda olid nad meil Excelis. Ma võtan siit 
lahti näiteks mõne, 2016 projekti. ((otsib arvutist midagi)) (.18) Et siis, see on nüüd vanal 
põhjal sama asi, aga Excelis veel. Siis vastutav on siin, aga siis konkreetsed tegevused, 
võivad, need siis määrab juba projektijuht. et kes mida ellu viib. 
K: Aga projekti vastutav isik või siis osakond war room’i olukorras valitakse üldjuhul 
keegi sealt sellest koosolekust, kes selle projektijuhiks siis saab ja osakond määratakse 
siis mis osakonna parendusettepanek see siis oleks nagu? 
V: Jah. See on nagu reeglina, läheb jällegi päris keeruliseks. Et see, ütleme et reeglina on see 
sama osakonna, sama osakonda jääb, sinnasamasse war room’i. Et seesama inimene, kes selle 
projekti saab võib käia näiteks teistes war room’ides ka, aga kuna see kadu on seal välja 
tulnud, siis need tegevused jäävad raporteerimisele sinna nende kahe nädalase intervalliga 
sellele, sinna war room’i. 
K: Mhmh. 
V: Aga tegelikkuses, jah me oleme läinud sellega keerulisemaks, ma loodan, et mitte liiga 
keeruliseks. Me täna teeme ka niimoodi, et kui see kadu tuleb sellele kaokaardile, mis täna 
paberil, varsti on ta digitaalselt, kui see kadu siis tekib mingis war room’is, näiteks mingi 
koostamise või tootmise war room, aga see kadu ei ole seal tekkinud või on näiteks hoopis 
see, et tõstuk ei too kaupa, ladu on lõunal kõik on korraga, tõstukid seisavad, siis me siirdame 
need kaod ära. Need kaod jäävad sinna sellesse war room’i ka, kus nad on registreeritud, aga 
siis sisestaja siirdab need ära, nii et tegelikult see ladu saab ka need kaod ja saab selle 
tegevuse kätte ja saab hoopis ise algatada oma war room’is Pareto koosolekul projekti siis, et 
need mehed ei läheks siis korraga sinna lõunale, näiteks. Et see on palju keeruli.. et ei ole 
nagu üks ühele võetavalt ette, et kelle kes seda projekti viib, see võib olla eksole juba 
kaokaardi staadiumis ära siirdatud, aga ta võib olla ka niimoodi, et see projekt jääb ikka sinna 
war room’i, aga võib-olla ka projekt suunatakse hoopis teise war room’i ümber. 
K: Kuid nüüd algatusprojektide puhul? 
V: Algatusprojektide või algatusettepanekute puhul midagi sellist ei ole. Algatusettepanekute 
puhul on nii et selleks projektijuhiks tõenäoliselt tavaliselt jääb meil osakonna juht või see kes 
neid kaarte käsitleb. See on üksuse juht. 
K: Okei. Nii. Aga. (.6) Kas me, õigemini on teil mingisuguseid põhimõtteid või tekib teil 
üldse sellist olukorda, kus kasutate mingisuguseid tehnikaid rohkem, mingisuguseid 
vähem? Praegu ma saan aru, et teil on tegelikult kaunis täpselt endal määratletud, et 
mis kõik need sammud on ja kuidas teil kõik toimib, et kas seal toimub tegelikult mingit 
eelistust? Või on alati täpselt samamoodi? 
V: Eelistust mille osas? 
K: Nende erinevate tehnikate osas, mida te kasutate, kas siin on üldse erinevaid 
tehnikaid. Kui ma praegu panengi endale, kui ma võtan nii war room’i kui ka 
algatusettepanekute projektid, siis mõlema puhul on tegelikult step-by-step läbi mõeldud 
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kuhu misasi järgmisena liigub ja sealt hakkate tegustema eksole. Et teil alternatiivi kui 
sellist ei eksisteeri? 
V: Mhmh. Alternatiivi mille osas? 
K: Protsessi osas. 
V: Mis protsessi osas? 
K: Kui te war room’is identifitseerite, siis identifitseerimine tuleb mingisugusest 
reaalsest kaost? 
V: Jah. 
K: Nüüd kui me läheme järgmise sammu juurde mis on prioriseerimine, siis seal te 
hindate seda ajalises ja kadude kordumise mõistes? 
V: Mhmh, sellest tulenevalt jah. 
K: Ja siis on meil see samune autoriseerimine, ressursside jagamine kes mis projektile 
mingisugust ressurssi läheb, selle otsustate ära. 
V: Mhmh. 
K: Ja tegelikult samamoodi on ka juba selle algatusettepanekute projektide osas. Et teil 
igaüks saab teha, identifitseerida mingi projekti, teha ettepaneku, see prioriseeritakse 
osakonnajuhi poolt. 
V: Mhmh. 
K: Ja seejärel juba määratakse osakonna üksuse juhile see projekt teostada ja tema siis 
otsustab tegelikult mis ressursid sinna vaja läheb. 
V: Mhmh. Jah, see vastas, sellega olen kõik nõus. Aga ma ei saanud ikkagi aru, et mis 
alternatiivile, et mis alternatiivi me võiks veel näha? ((naerab)) 
K: Ma mõtlen seda, et oletagem näiteks seda, et kui teil on, tuleb projekti 
algatusettepanek. 
V: Mhmh. 
K: Jaa, see üksusejuht nüüd hindab seda projekti, tal on seal erinevad punktid, mis olid 
tulemuslikud, keskkonnamõjud ja nii edasi. 
V: Mhmh. 
K: Ja seal ühes kolmeni skaala, kas nüüd selle prioriseerimise asemel see tehnika mis teil 
on, kas ta võib midagi muud kasutada? 
V: Võib ikka. Algatusettepanekute osas on nagu väga lihtne. Selles mõttes. Ja tegelikkuses, 
tegelikkuses, et nüüd jällegi, see war room’i kontseptsioon on suhteliselt keeruline. Ta ei ole 
meil kõige keerulisem asi, meil on palju nagu veel põhjalikumaid protsesse, aga seal war 

room’is on, ma tulen jälle alguse juurde tagasi, seesama kaokaart. Ja nüüd üks, esimene asi 
mis selle kaokaardiga saab on see, et meil on igapäevased koosolekud. Ikkagi 
tootmisettevõtetes ongi tootmise igapäevased koosolekud, vaadatakse jooksvalt väga 
aktuaalsed teemad, vähemaktuaalsed teemad üle ja nüüd kui on seesama, kui on mingi kadu, 
tähendab siis iga hommik vaadatakse üle kaokaardid, mis on nagu eelmisest päevast tulnud. 
See on küll nagu reageerimine, olukord on olnud, nüüd me reageerime. Kuigi meil on eraldi 
veel kiirreageerimise põhimõte (hand on), mis on ka leanist ja Toyotast tulenev, aga olgu, seal 
hommikusel koosolekul vaadatakse need kaokaardid üle ja kui nüüd on mingi, on mingit 
kiiret tegevust vaja tegutseda ikkagi, siis järgmisel hommikul, siis selleks on meil 
kiirtoimikute tahvlid. See on ka kokkulepe ja kõikides war room’ides on meil füüsiliselt ka 
seina peal valge tahvel ja tegelikult kõik need kaokaardid, isegi kui nad on täna siin süsteemis 
olev ja graafiliselt kõik väga igatpidi sorteeritavad, siis me hoiame seda kaokaarte visuaalselt 
ka paberil tahvli peal. Siis veel niimoodi, et see aeg on määratud viie minutilise intervalliga ja 
kuni kogu päeva saab panna, see on siis ma ei tea 460 minutit mingi siuke aeg, küll siis mitme 
rea pealt. Esimese rea peal tuleb kas kuni 90 minutini, siis niimoodi, et paneme need kaardid 
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niimoodi, et need ajad on siin peal näha, et me nagu näeme füüsiliselt pandud kaartidest kui 
palju mingit kadu on. Aga ma tahtsin jõuda sinna, kui nüüd on vaja mingit tegevust teha ja me 
ei taha selle Pareto koosolekuni oodata, siis tegelikult seal igahommikuses on natukene teine 
või isegi suurem seltskond inimesi koos tavaliselt ja siis me võime teha selles suhtes erisusi ja 
avada sealt kohe ka projekti. Meil on projektiblanketid seal olemas, me isegi võib-olla 
ametlikult avame pärast Pareto koosolekul, aga tegelikkuses seal ta on vormistatud ja kohe 
otsustatud, et kuulge see tahtsin pikalt rääkida, et see on teema mida on vaja arendada, on vaja 
mingit tegevust teha, me teemegi seda nelja sammu vormis. Et see ei ole nagu päris niimoodi, 
et kui sa nüüd nendele kriteeriumitele ei vasta, siis nagu mingi teema jääbki kusagil 
käsitlemata. Et seda ei ole. Selles suhtes, lõppude-lõpuks on see kõik meie enda, inimesed 
ongi see, mis on ettevõtte sisu ja väärtus ja see on kõik, loomulikult lihttööline tavaliselt on ta 
ikkagi ta saab küll oma sisendit anda, aga tema reeglina, mul ei tule ühtegi juhust meelde, kus 
lihttööline oleks öelnud, kuulge teeme nüüd projekti ära. Ta on nagu kaasatud ja pigem 
lihttööline kui ta on aktiivne, siis ta mingi hetk edutatakse ja siis ta on väga sees, aga 
põhimõtteliselt on see kelle iganes nagu (tuua), et kuulge teeme selle projekti. Et ma seda 
tahan öelda, et kuigi meil see põhjalik süsteem on loodud, et see ei tähenda seda, et mingit 
teemat kui nüüd mõttesse ei tuleks, et need ei peaks projektideks saama. 
K: Kuid erinevaid mingisuguseid tehnikaid just see projektide prioriseerimise juures, 
seda ka esineb? 
V: See ongi. Tegelt on see Pareto printsiip, see 20 80 põhimõte, see on see alus. Kui meil 
isegi koosoleku standardis on öeldud, et see on meie Pareto koosolek, võimalik et paljud 
töötajad ei tea, kes see Pareto oli, eksole, aga meie kõik inimesed ilmselt küll. Kellelt iganes 
küsida, mis on Pareto, siis neil kohe seostub. Aa, Pareto koosolek ja tean, pean minema, mul 
on kalendris kutse. Ses suhtes, et Pareto nagu meie ettevõttes kõik teavad. et on Pareto ja siis 
see tähendabki seda, et meie kogu fookus läheb 20 protsenti ressurssi ja saame 80 protsenti 
tulemust. Iseasi, kas see tegelikkuses ka nii on, aga me kogu aeg fokusseerime sellele. Aga 
muidugi ennem ma ütlesin ka, et see korduvus on ka teema, et mõned asjad ongi teemad 
sellised, mis näiteks korduvad, nad on küll väiksed, aga pikemas perioodis, aastate lõikes 
näiteks nad korduvad. Ja siis nad Paretost võivad välja jääda, nad on kogu aeg see väike osa 
seal, aga tegelikkuses pikemas aeg.. vaadates on see ka nagu teema. Siis me jällegi teeme 
erisusi, me ei vaata kahte nädalat siis vaid mingi aeg otsustame, et nüüd vaatame seda pikemat 
perioodi. 
K: Miks te eelistate sellist protsessi? 
V: See on nüüd selles suhtes peame me veel minema sammu tagasi. Samas standard skaalal 
oli ka, et kas asjad on standardiseeritud need protsessid, see on meil standard, mis on meie 
ettevõtte operatsiooni süsteemi põhimõtetes. Operatsioonide süsteem on see osa meie 
ettevõttest, mis haldab tehaseid. Ja me tahame neid tehaseid hallata samade põhimõtete alusel. 
Et seesama tehas Eestis, peakontori riigis ja teistes riikides, nad töötavad samadel põhimõtetel 
ja sama, mis me oleme kusagil saavutanud, mingis mõttes on see nagu parimate praktikate 
juurutamine igal pool. Et kui me kusagil näeme, et mingi asi töötab väga hästi, siis me viime 
selle kompetentsi teistesse tehastesse ka. Et tehased on muidugi tugiüksus, et müük eksole ja 
business unit’id ehk äriüksused, eriti veel strateegilised äriüksused on need, mis toovad nagu 
selle sisendi ja siis tehased ehk siis operations on see mis toetab. Miks me eelistame seda, ega 
ma ei oska öelda, kui me war room’i hakkasime juurutama või seda mentaliteeti endaga 
kasvatama ja juurutama ka, 2012, et miks just nagu see põhimõte valiti. Ma ei tea, ma ei 
töötanud siis meie ettevõttes ja ma ei oska öelda kas laual oli teisi põhimõtteid ka. 
K: Aga üleüldiselt on siis standardiga ette kirjutatud? 
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V: Jaa. Kõik on standardiseeritud. Koosoleku pikkused on standardiseeritud, koosolekute 
agenda on standardiseeritud, koosolekul osalevad üksused, et mis peavad olema kohal ja kes 
võivad olla kohal, kes on optional’id see on ka standardiseeritud. See on nagu kõik on paigas 
ja see teeb elu lihtsamaks. 
K: Okei. Õigemini emaettevõtte poolt standardiseeritud siis tegelikult. 
V: Selles mõttes, et mitte emaettevõte. Meie organisatsioonis ei ole nagu see, et on ema või 
on peakorter, peakorter on küll [teises riigis], see on üks pereettevõte, umbes 60 aastase 
ajalooga, aga tänapäeval käib see teistmoodi. Kui on war room on ainult üks 
kontseptsioonidest, tegelt meil on veel nagu lean põhimõtte kontseptsioone teistest 
valdkondades, näiteks materjalivoo kohta, tõmbevoog või näiteks 5S, ennetav hooldus, (hand 
on) see kiirreageerimine, ma ütlesin ennem, kui see kaart tuleb, me reageeri eelmise päeva 
kaardile, tegelt meil on ka selline protsess olemas ka standardiseeritud kõikides tehastes, mis 
nagu kohe, mille puhul me kohe reageerime. Et mingi tõrge tekib, me ei oota seda, et 
järgmisel hommikul vaatad seda kaarti, et neid protsesse on rohkem ja vastus küsimustele on 
see, et tavaliselt me juurutame neid ikkagi, kusagil jah teeme piloodi mingis tehases. Ja 
vaatame kas see nagu läheb tööle, aga see ei ole see emaettevõte keegi kauge või aktsionär 
kusagil ütleb vaid me saame alati kaasa rääkida selles. Et mina ei tunne üheski etapis, et meile 
oleks midagi toodud või peale surutud. Pigem on see, et meile antakse võimalus areneda ja 
kui me seda hästi teeme, siis kopeeritakse seda mujal. 
K: Okei. Näed mingisuguseid plusse-miinuseid nende protsesside või süsteemide juures? 
V: Näen ikka. Ma eeskätt näen võib-olla ma nimetan, võib-olla ma formuleeriks ümber, mitte 
plussid-miinused vaid ohud ja võimalused. 
K: Olgu. 
V: Et võimalused on see, et me kõige sellega tõstame oma konkurentsivõimet ja tegelt me 
viime hinda alla. Kui me seda kasutame õigesti, siis meie tootehind alaneb, kvaliteet tõuseb, 
tarnekindlus tõuseb, laovarud vähenevad, seda siit kaudsemalt, aga kvaliteet otseselt, 
läbiminekuajad ka, sest meie ajakulu väheneb, kui me räägime ainult sellest war room’i 
projektidest. Oht on see, et meie lähme asjast liiga kaugele. Et me, me, meil peaks olema 
nagu, et me hoiame fookuses ikkagi seda, mis on nagu kliendi jaoks tulu ja mis on kliendi 
jaoks kulu, et mille eest klient maksab. Me nagu ütleme bürokraatiasse ja protsessidesse ära ei 
mattuks. Meil on väga suur tööriist tehtud, standard tehtud, kõik töötavad ka selle põhjal, et 
me nagu sellest kasutame selleks, miks ta kunagi ellu kutsuti. Et see lumepall kasvab-kasvab-
kasvab, aga see lumepall lihtsalt katki ei läheks, meil on kõik inimesed sinna kaasatud ja see 
nagu lõpuks mis see muutub on inimeste mõttemudel muutub, et me näeme oma igapäevastes 
tegevustest ka, et kas seda maksab teha, on see nagu tulus, see ongi natukene see töökultuur 
kasvab sellest välja või siis mentaliteet. 
K: Okei, aga kui me räägime nüüd sellest portfelli igapäevasest juhtimisest, haldamisest 
– kes sellega tegeleb? 
V: Ee, meie tehases, jällegi millest me räägime, kui me räägime meie tehasest mitte kogu 
grupist? 
K: Jah, räägime ainult teie tehasest. 
V: Siis see mina olen see, kes vastutan enamike war room’ide eest, mitte kõigi, sest meil on 
näiteks ostu war room, mis seondub rohkem teiste tehaste ostu war room’idega ja see on 
ostujuhi hallata. Kes juhtumisi asub ka meie tehases, aga tema alla kuuluvad ka teised grupi 
globaalsed war room’id. Minu hallata on siis need projektid, aga kui me räägime näiteks 
algatusettepanekutest, siis need on hallata tõenäoliselt tehasejuhi poolt. Kuigi nüüd iga 
üksusejuht teeb oma tegevused ära, kui seal peaks olema, et seal on mingid tõrked, tehased 
jäävad venima, siis on tehasejuht see, kes peaks võtab need teemaks. Ja kui me räägime päris 
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suurtest projektidest, siis nendega me jõuame ikkagi kas oleneb nüüd, siis oleneb eelarvest. 
Kas see on tehasejuhi teema, kas see on operations’i või on see tehaste ühendteema või see 
lausa ettevõtte presidendi või ettevõtte kas, kui me lükkame selle konfidentsiaalseks, siis ma 
arvan, et mingist summast alates, siis on ettevõtte nõukogu kaasatud ka. Investeeringu puhul, 
et siis see igaljuhul muutub nende projektiks. 
K: Okei. Kuidas käib see igapäevane portfellihaldus? 
V: Mhmh. Igapäevane portfellijuhtimine? 
K: Jah.  
V: Kuidas ma selle defineerisin, ma pean sealt mõtlema. Ma vast. 
K: Mõtlen nagu seda, et teil on kõik projektid valitud mida te ette võtate, nüüd ongi 
põhimõtteliselt portfell on ju valmis. 
V: Mhmh. 
K: Nüüd need projektid lähevad töösse, kuidas haldate? 
V: Kõige lihtsam ongi see follow-up, mis toimub iga kahe nädala tagant. Mis on Pareto 
koosolekud, meil tegelikult kui oluline see praegu on, aga ((otsib midagi arvutist)) me oleme 
teinud nüüd seda, mina olen praktiseerinud ka memosid. Näiteks 5. mai, siin on nüüd ühe 
tootmisosakonna allüksuse Pareto, et näiteks 6. aprill, siin on memo. Memod, tegelt memosid 
meil standardiseeritud standardis ei ole, see on nagu omaalgatus lisaks, selleks et aidata 
inimestele hoida distsipliini ja püsida rohkem, meil on Pareto koosolekul agenda, 45 minutit 
on selle jaoks määratud ja agenda on see, et esimesed 15 minutit vaatame töös olevad 
projektid, siis 15 minutit me vaatame kaod üle, mis on tekkinud kahe nädalase perioodi 
jooksul ja viimased 15 minutit siis see koosolek otsustab, kas nendest kadudest tulevad 
mingid uued tegevused või ei tule. Loomulikult me ei tea seda, kui aeg võimaldab vähegi, siis 
me seda 45 minutit ära ei kasuta. Aga paratamatult naljakas küll, aastaid on see asi töös olnud 
ja me ikkagi nagu kasutame seda aega väga palju. See tähendab, et teemasid on palju ja 
arenduskohtasid on ka palju. Nii et esmalt on see, kõige lihtsam asi ongi see Pareto koosolek, 
aga kui nüüd sellest ei piisa, selles mõttes on vaja aeg-ajalt on vaja motivatsiooni tõsta 
inimestel, sest meil projektijuhte on palju, ma ütlesin et 35 projektijuhti aastas, me tahame, 
meil tegelt potentsiaalseid projektijuhte on rohkem ja täna on ka see, et suurem osa projekte 
jääb väiksema osa kanda ikkagi. Paratamatult on need üksuse juhid või mingid võtmeisikud, 
kes saavad nagu rohkem ja teised saavad vähem, me tahame seda laiemaks viia. Siis näiteks 
eile just oli meil see üritus nagu projektijuhtide tänuüritus, nimetame seda selliseks, kus 
konkreetselt siis tehase juht tegi avakõne ja mina viisin läbi sellise, sellise osa, et meil olid 
kõik koolitatud inimesed seal, kes on läbinud projektijuhtimise koolituse viimase viie aasta 
jooksul. Noh meil on 2013 tegime koolituse, 2016, nii et meil projektijuhte, kes suute.. kes 
tegelikult on läbinud koolitaja projektijuhtimise koolituse ja mitte siis nagu Kaizen projektide 
osas vaid ütleme siis päris projektide osas, kus siis kõik selle metoodika järgi nagu kuidas siis 
projekti juhtida tuleks. Ja siis mina nagu proovin vastutavana tõmmata neid rohkem tööle. 
Panna neid nagu rohkem hoidma kinni tähtaegadest, aga me ei määra tähtaegasid ette, 
reeglina, võimaluse piires. Aga suunata seda, et projektijuhid ise nagu panevad rohkem 
fookust sinna, et nad oskaksid hästi priotiseerida, millise projektiga ma võin viivitada, 
millisega mitte. Kõikide töötajate kuna meil ei ole siukseid asju nagu projektijuhid tegelikult, 
meie projektijuhid teevad kõik mingit muud tööd ka. Nad on kas planeerijad, kas 
kvaliteediinsener, protsessiinsener, ta võib olla mingi laojuht, kes iganes. Et nad nagu 
oskaksid ka priotiseerida seda muu töö kõrvalt kui palju ma peaksin sinna panema sellele 
projektile aega. Nagu selles osas, see käib läbi sellise noh erakordsete tegevuste. See ei ole, 
see on pigem kord aastas või mingi, mitte sagedamini, väga sageli. Jah. 
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K: Kuid kas ma sain õigesti aru, et kõik need projektijuhid kes võivad olla ükstapuha 
mis osakonnast, te saadate nad kõik koolitusele? 
V: Meil on suur osa umbes 50 töötajat on saanud selle koolituse. 
K: Okei. 
V: Et see on nagu päris hea ressurss, millega edasi minna. Ma arvan, et meil lähitulevikus, 
ütleme sellel aastal, järgmisel aastal ei näe vajadust juurde koolitada. Aga ma olen täiesti 
kindel, et meil on oma koolituskava, koolitusstrateegia ja seda küll haldab teine osakond, 
personaliosakond, et seal võib tulla et näiteks kahe aasta pärast me leiame järgmise koolitaja. 
Ma ei ütle, et projektijuhtimise põhimõtted oleksid muutunud, aga võib-olla et uusi 
spetsialiste, kes sobiksid sellesse töösse või keda me oleme juba rakendanud ilma koolituseta, 
et nad saaksid ka selle projektijuhi koolituse alla. 
K: Mhmh. Olgu. Kuid selline igapäevane kontroll ma näen, et käib hästi palju läbi IT 
süsteemi? 
V: Jah. Selles mõttes, et IT süsteem on väga hea abiline. 
K: Kas see, kas see on teil endal täiesti tehtud? 
V: Ei ole. Selles mõttes, et see tegelt, see raport näiteks on Clickview. Clickview ma ei mäleta 
kelle oma see on. Selles mõttes, see on küll meie muidugi enda jaoks tehtud ja kujundatud ja 
kõik meie andmed siin, aga see süsteem ise on varem olemas olnud. 
K: Ma ei saa väga täpselt aru, et kas see on mingi ERP süsteem või? 
V: Ta ei ole ERP süsteem. ERP on meil IFS, see on üks Rootsi päritolu. Clickview.. Vaatame 
kohe, mis on Clickview ((otsib Internetist)) Clickview, see on business intelligence data 

visualization tools. Mingi suur firma Adobe või kes iganes seal taga on. Jah. Aga projektid ise 
asuvad teises süsteemis, mis on Microsoft Dynamics. Need on ERPiga seotud. Ja neid saab 
vajadusel liigendada, aga Microsoft Dynamics on meie CRM ehk kliendihalduse tarkvara, siin 
on palju kliendiga seonduvat teemat, aga siin on ka meie juhtumisi ka meie war room’i 
andmed. Sest Clickview on ainult see, mis näitab seda toob välja graafiliselt, mis iganes. Me 
seda haldame, projekte haldame siin. Ja tegelt on nii, et kui siin midagi muuta, siis inimene, 
projektijuht saab selle info ka meili kaudu. Kui kellelgi on näiteks avame ja ta tõesti seal 
millegipärast ei olnud kohal, siis ta saab ainuüksi avades, avamise ja salvestamisega saab 
omale postkasti teate, et temal on uus projekt, mida ta peaks juhtima. 
K: Okei. 
V: Et ei ole sellist hägusat ala, et kusagile ära kaoks. 
K: Igapäevase juhtimise juures on teil memod? 
V: Jaa. 
K: IT süsteemid. Koosolekud. 
V: Jah. 
K: Ja siis selline aktiivne suhtlus nagu ma aru saan? 
V: Jah. 
K: Okei. Need on siis need meetodid, mida te siis tegelikult kasutate just igapäevase 
juhtimise juures. Veel midagi? 
V: Mul ei tule midagi muud meelde, mida mainida. 
K: Okei. Nii aga siis need mis ma mainisin praegu, samamoodi, kas seal on eelistusi, 
mida rohkem kasutate, mida vähem? 
V: Ei ole. Selles mõttes, et kõige parem on alati suhelda vahetult ja kogu info otse. Aga ei, 
meil eelistusi selles mõttes ei ole. Iga asi on oma asja jaoks hea. IT süsteem on hea selleks et 
omada ülevaadet. Saad igal hetkel vaadata oma lahtiseid projekte, mis staatuses nad on, mida 
nad ootavad, mis kui kaua on avatud. Ühesõnaga igal asjal on omad eelised ja puudused. 
K: Kuid siis nende juures sama küsimusi, miks te just neid meetodeid kasutate? 
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V: Ma ei tea. Ma küsiks, miks mitte? 
K: Ega mina ei oska sellele vastata. 
V: Võib-olla ütleks, et meil ei ole.. Digitaliseerimine on hea asi ja me igal pool, näiteks 
seesama kaokaart, meil täna ei ole veel digitaalselt. Meil on küll oma roadmap või oma plaan 
paigas, mida me jõuame sellega ka digitaalseks. Seesama kaokaart tuleb niimoodi ((võtab 
kätte oma mobiiltelefoni ja viitab sellele)), iga töötaja tal on probleem ta paneb oma stopperi 
käima, see jõuab andmebaasi. 
K: Okei. 
V: Digitaalne sellepärast, et see on hõlpsasti käsitletav ja see vähendab ressurssi, sest meie, 
mida iganes me teeme, see kaardistamine ise ei tohiks võtta ressurssi, tähendab mitte oluliselt. 
Sest muidu läheb jällegi asi jaburaks, sest me kaardistame kadusid, aga see võtab meilt 
ressurssi nagu ära, et me kaardistame, see peab kõik olema efektiivne. 
K: Aga plussid-miinused nende juures? 
V: Mhmh. Koosolekute plussid igal juhul on see, et esiteks inimesed on omavahel koos, on 
arutelu, see on info edasi andmine, koosolek tekitab distsipliini, see on pluss. See on täna juba 
fikseeritud, meil aasta lõpuni järgmisesse aastasse ka nüüd ära. Inimesed teavad, planeerivad 
selle aja selle jaoks.  
K: Miinuseid? 
V: Miinus on see, et koosolekul oleku ajal, koosolek peab olema hästi korraldatud, muidu see 
on ka kadu. Koosolek peab olema tõhusalt läbi viidud. 
K: Mhmh. 
V: Eesmärgistatud. Päevakorras püsimine ja teemadest kõrvale kaldumisel peab koosoleku 
juht kutsuma tagasi, selleks et ei läheks aega raisku. 
K: Okei. Kuid mind huvitavad ka sellised tehnikad, mida te kasutate nii nende 
projektide selekteerimise juures, portfelli selekteerimise juures kui ka portfelli juhtimise 
juures. Kas on mingit ülest süsteemi või tehnikat või meetodit, mida te kasutate nendes 
kõikides etappides? Et ma enne panin tähele, et teil on üles ehitatud nende kaokaartidest 
tulenevate projektide juures mingisugused etapid, et igal projektil on niimoodi 
mingisugune etapilisus määratud, kuidas ta läbib eksole. 
V: Mhmh. 
K: Et kas see on selline stage-gate lähedane süsteem või lihtsalt siuke etapipõhine 
projektijuhtimissüsteem? 
V: See ei ole selles mõttes nagu stage-gate meil ei ole nagu väravaid. Väravad, selles osas on 
ka protsessid olemas, korra klikin ta lahti ((otsib arvutist midagi)), see peaks olema suhteliselt 
lähedal. (.27) See on nüüd sellisel juhul kui me oma tootmist näiteks siirdame. Noh siis meil 
on lausa viie värava süsteem. Et planeerime, faas 1 on pre-study või eeluuring, ma ei tea 
kuidas see eesti keelne termin nendel on. Detailne planeerimine ja siis on väravad, kas me 
läheme edasi või ei lähe edasi. Faas 3 on juba siis toote või tooteprotsessi, oleneb kas see on 
toote toomine või lausa on tootmise toomine. Mingil juhul kui kogu tehas läheb kinni, siis see 
nagu on see kogu tootmise toomine, see on siis nagu dokumentatsiooni juhtimine, kõik mis 
siin ristitud on. Protsesside valideerimine või siis hindamine ja siis juba ma ei tea mis see 
viies värav on, ma ei ole selliste projektide, sellistes projektides olnud kaasatud, aga meie 
nendest nelja sammu projektides, väravaid ei ole. Seal on jah neli sammu, tegelt on ka kuue 
sammu projektid, mis ei puutu ka sellesse, aga nelja sammu projektid on jah, esimene samm 
on juurpõhjuste leidmine, et mis see tegelikult seda probleemi siis tekitab ja seal enne 
mainisin ka, et me kasutame pigem 5 miksi kui ka kalaluu diagrammi põhimõte, tegelikult on 
ka siuke asi olemas nagu kolme jalaga, three-legged five whys viis miksi mida me harvemini 
kasutame, aga seal on nagu, viie miksi edasiarendus. Nüüd kui me projektijuht arvab, et 
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juurpõhjused on käes, mis tegelikult, mis tegelikult seda probleemi põhjustab, siis see on tema 
suva otsustada, et nüüd me hakkame tegelema selle tegevustega. Või korrigeerivate 
tegevustega. Ja siis paralleelselt neid tegevusi võib seal olla vähemalt nii palju kui on 
juurpõhjuseid leitud või ka rohkem, et see neid ei ole piiratud, harvemal juhul kui neid on 
vähem, siis mingi osa jääb katmata nähtavisi, need tulemused, mis on siis kolmas samm, need 
hakkavad ise tulema paralleelselt. Lihtsalt siis projektijuht kirjeldab lahti, et mis tulemused 
on, kas on tulnud oodatavad tulemused või ei olnud. Sest üsna sageli on nii, et näiteks, kui 
leitakse vale põhjus ja hakatakse midagi tegema, siis see kolmas veerg jääb tühjaks. Või et 
tulemused ei tule õiged. Et need ei hakkagi tulema, sest tegelikkuses pole selle juureni veel 
jõutud. Ja siis neljas osa on ennetavad tegevused, aga veelkord, seal ei ole, see on projektijuhi 
otsustada, et millal siirduda mingist etapist mingisse etappi ja osaliselt on nad paratamatult on 
need paralleelsed. 
K: Okei. 
V: See on nagu teatud mõttes vägagi sarnaneb selle (tehnika) rattaga, need neli sammu. 
Tegutse, planeeri, korrigeeri ja mõõda või mis ta seal on. Vot. Et ma ei tea kas ma vastasin 
küsimusele, et neid väravaid nendele projektidel ei ole, aga suurtel projektidel on küll jah. 
K: Kuid IT süsteemi kasutate ka kõige selle juures. Et kui te prioriseerite, siis teil 
tulevad need kõik andmed sinna üles eksole? 
V: Jaa, kõik andmed tulevad üles. 
K: Aga tegelikult see on selline läbiv asi, mida kõikides nendes sammudes kasutate ongi 
IT süsteem. 
V: Jah, seda küll. 
K: Okei. Aga endal midagi rohkem ei tule, mida mõlemas kasutate? 
V: Eee, ma arvan, et ei tule. 
K: Okei. Aga kirjeldage palun milline on sinu arvates projektiportfelli juhtimise tulevik. 
Kas siis enda valdkonnas või üleüldiselt. 
V: Väga põnev väljakutset esitav küsimus. Mhmh. Noh ütleme, et lähitulevik, ma väga 
kaugele praegu ei jõua vaadata. Mitte lähitulevik, kesk-pikk võib-olla. Ma näen seda, et...et 
juhtimine on edukas siis kui see tegevuse vastutus nagu liigub edasi. Et ma näen teda pigem 
sellisena, et noh kaasatust ja vastutust on vaja tõsta. Ühelt küljest kaasatust sa tahad 
võimalikult lai projektijuhtide baas on all, meil on juba potentsiaalseid projektijuhte on juba 
palju, et meie mastaabi suhtes suhteliselt suur number. Jah, võib-olla see ongi see, et kui ühest 
küljest ma näen, et me, meil on täna, tahan ühte huvitavat slaidi näidata ((otsib arvutist)) See 
graafik näitab puhtalt nüüd sellestsamast war room’ist, et palju see võtab meilt endalt 
ressurssi. Ja see on nüüd projektidega töö ((viitab arvjoonise tulbale)) ja koosolekud päevased 
((viitab tulbale arvjoonisel)) ja see on nüüd sisend. Et tegelikkuses, see lisandväärtust ei anna, 
kaartide täitmine ja andmebaasi sisestamine, et meil on seda vaja vähendada, ja seda ressurssi 
hoopis panna siia, et see töö projektide endiga, siin on nagu küsitav, need päevakoosolekud 
on nagu selgroog. Need katavad paljusid muid teemasid ka lisaks war room’ile. Aga et seda 
projektidele suunatud aega saaks veel suuremaks, et meil on selles suhtes suhteliselt hea seis 
ka, et meil ei ole nagu tulekahjude kustutamist, me päris palju jõuame tegeleda ja juhtida ja 
suuna... tegeleda selliste tegevuste, mis on, mis võimaldavad, mida saab teha tänu sellele, et 
asjad on all korras ütleme nii, vundament katab hästi ära, seis ei ole paha. Sellepärast ma seda 
suhteliselt kõrget hinnangut tahan ka kogu sellele projektijuhtimise portfellile anda, aga ta 
võiks olla, võiks olla veel nagu elujõulisem. Ta võiks olla veelgi elujõulisem, ta võiks olla 
selles mõttes elujõuline, et seda ei peaks, et seda juhtimist ei peaks olema ja see toimiks veel 
paremini. 
K: Et just seda portfellijuhtimist siis? 
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V: Jaa. 
K: Sellist tüüpi eksisteeriks vaid see süsteem töötaks iseenesest? 
V: Jaa. Et ei peaks olema mingit selles mõttes vastutavaid, et see kõik nagu.. 
K: See on juba põhimõtteliselt selline olukord, kus meil ei ole enam süstematiseeritud 
protsessi vaid see on loomulik kulg, et see kõik toimibki nagu niimoodi. 
V: Jah. 
K: Okei. Okei. Midagi lõpetuseks veel lisada? 
V: Mmm. Ei. Ma ei oska praegu midagi. 
K: Okei. Väga hea. Aitäh! 
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Lisa 4. Transkriptsioon 1, elektrigeneraatorite ettevõtte within-case 

sõnapilv  

 

 

Allikas: (Töö autori poolt koostatud vastavalt lisas 2 toodud intervjuude põhjal, kasutades 

veebilehte http://www.wordclouds.com/) 
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Lisa 5. Transkriptsioon 1, sõnapilve sõnade esinemissagedus 

 

84 projekt 

62 olema 

39 ütlema 

36 klient 

36 väga 

35 risk 

29 loomulikult 

29 kõik 

28 mõttes 

27 võib 

24 erinevus 

23 saama 

23 uus 

22 gate 

21 vajadus 

20 rääkima 

20 palju 

19 globaalne 

19 portfell 

19 tasandil 

17 tähendab 

17 puhul 

17 pool 

16 kasutama 

16 tööriist 

16 rohkem 

16 asi 

16 üks 

15 hindamine 

15 üldjuhul 

15 alati 

15 mitte 

15 oma 

14 jällegi 

14 vaatama 

14 mudel 

13 kolm 

12 riskihindamine 

12 finantsiline 

12 tehakse 

12 müüma 

12 tuleb 

12 öelda 

11 projekti-

juhtimine 

11 põhimõtteliselt 

11 lihtsalt 

11 natuke 

11 toote 

11 nüüd 

11 üle 

10 ressurss 

10 valdkond 

10 hindama 

10 oluline 

10 vajama 

10 arvan 

10 plaan 

10 küll 

9 juhtimine 

9 sõltuvalt 

9 eraldi 

9 võivad 

9 hästi 

9 kokku 

9 peaks 

9 peame 

9 ellu 

9 teha 

8 projektiportfell 

8 lõppkokkuvõttes 

8 organisatsioon 

8 portfoolio 

8 suures 

8 valmis 

8 pigem 

8 valik 

8 üldse 

8 sees 

7 defineerima 

7 generaator 

7 igapäevane 

7 kontekstis 

7 planeerima 

7 tegevused 

7 omakorda 

7 review 

7 etapp 

7 grupp 

7 teine 

7 toode 

7 kogu 

7 kuni 

7 käib 

7 suur 

7 SAP 

7 osa 

6 priotiseerimine 

6 seeriatootmine 

6 teistsugune 

6 kompetents 

6 ennekõike 

6 piisavalt 

6 teinekord 

6 vastavalt 

6 otsuseid 

6 küsimus 

6 juures 

6 põhjal 

6 tehtud 

6 ulatus 

6 andma 

6 edasi 

6 päris 

6 teeme 

6 võime 

6 võtma 

6 kaks 

6 mõju 

5 struktuurselt 

5 projektijuht 

5 mehhanismid 

5 tulenevalt 

5 ettevõtte 

5 kindlasti 

5 mõnevõrra 

5 tehnikaid 

5 teisisõnu 

5 viiendast 

5 ülevaatus 

5 põhiline 

5 süsteemi 

5 tegemist 

5 vähemalt 

5 lähevad 

5 service 

5 täpselt 

5 vastama 

5 äriline 

5 ainult 

5 põhine 

5 valima 

5 eesti 

5 liiga 

5 pealt 

5 välja 

5 aega 

5 enam 

5 land 

5 näha 

5 turu 

5 hea 

5 iga 

5 ise 

5 tea 

5 tee 

4 aplikatsiooniala 

4 kvantitatiivne 

4 riskihaldus 

4 tarnijaid 

4 tehniline 

4 nimetame 

4 otseselt 

4 valmidus 

4 release 

4 aastat 

4 hiljem 

4 kunagi 

4 marine 

4 pruugi 

4 suhtes 

4 sõltub 

4 toodet 

4 tooted 

4 viidud 
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4 isegi 

4 kõige 

4 steco 

4 vahel 

4 üksus 

4 hetk 

4 hulk 

4 läbi 

4 peab 

4 peal 

4 teeb 

4 täna 

4 ERP 

4 eks 

4 äri 

3 projekteerimine 

3 projektiplaanid 

3 optimeerimine 

3 segmenteerima 

3 konkreetselt 

3 milestone’i 

3 paindlikkus 

3 regulaarsed 

3 ristkasutus 

3 seeriatoode 

3 suhteliselt 

3 ärivaldkond 

3 koosolekud 

3 põhimõtted 

3 standartne 

3 tavaliselt 

3 tavapärane 

3 toodetakse 

3 execution 

3 kontrolli 

3 kvartalis 

3 poolteist 

3 probleeme 

3 tasandile 

3 inimeste 

3 keskmine 

3 kohapeal 

3 muutuvad 

3 puhkudel 

3 tootmise 

3 võimalik 

3 kiirelt 

3 kindlad 

3 r&amp;d 

3 reiting 

3 sugused 

3 tegevus 

3 tehnika 

3 toodete 

3 tulemus 

3 tuleneb 

3 alates 

3 disain 

3 kaetud 

3 kuhugi 

3 kuskil 

3 laiali 

3 lõpuks 

3 pakume 

3 praegu 

3 tagada 

3 tegelt 

3 tegema 

3 toimub 

3 näeme 

3 otsus 

3 poolt 

3 suure 

3 tarne 

3 teada 

3 tehas 

3 tekib 

3 tihti 

3 viime 

3 viisi 

3 vähem 

3 kord 

3 laev 

3 neli 

3 ramp 

3 tema 

3 tööd 

3 veel 

3 vähe 

3 wind 

3 või 
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Lisa 6. Transkriptsioon 2, masinaehituse ettevõtte within-case sõnapilv 

 

 

Allikas: (Töö autori poolt koostatud vastavalt lisas 2 toodud intervjuude põhjal, kasutades 

veebilehte http://www.wordclouds.com/) 
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Lisa 7. Transkriptsioon 2, sõnapilve sõnade esinemissagedus 

 

71 olema 

48 toode 

30 tegema 

22 sisuliselt 

20 saama 

18 lihtsalt 

17 praegu 

17 ütleme 

17 tuleb 

16 arvan 

16 pigem 

15 sinna 

15 kõik 

15 aeg 

14 valmis 

14 võiks 

14 kogu 

13 turg 

12 kunagi 

12 mõttes 

12 palju 

12 veel 

10 tootegrupp 

10 juba 

9 kokkuvõttes 

9 projekt 

9 vaatame 

9 rohkem 

8 haagised 

8 aasta 

8 kõige 

7 otseselt 

7 edasi 

7 mitte 

7 öelda 

7 ikka 

7 näha 

7 peal 

7 ära 

6 kindlasti 

6 protsess 

6 näiteks 

6 rääkima 

6 hästi 

6 kokku 

6 läheb 

6 päris 

6 sisse 

6 tea 

5 protsenti 

5 segmendis 

5 üldiselt 

5 ikkagi 

5 klient 

5 lõpuks 

5 välja 

5 ajal 

5 oska 

5 siin 

5 vaja 

5 aru 

5 iga 

5 ise 

4 tooteportfell 

4 potentsiaali 

4 tagasisidet 

4 konkreetse 

4 tegelikult 

4 olenevalt 

4 vastavalt 

4 täpselt 

4 hakkab 

4 juures 

4 käivad 

4 miinus 

4 tahame 

4 toimub 

4 alati 

4 infot 

4 jaoks 

4 jälle 

4 lähme 

4 peaks 

4 teame 

4 kaks 

4 küll 

4 läbi 

4 võib 

4 üsna 

4 näe 

4 oma 

3 turunõudlus 

3 järjekorda 

3 omatoodete 

3 prototüüpi 

3 jooksvalt 

3 portfelli 

3 tootmisse 

3 inseneri 

3 paremini 

3 järjest 

3 küljest 

3 roadmap 

3 tahavad 

3 ainult 

3 ausalt 

3 jäävad 

3 kursis 

3 kuskil 

3 lisaks 

3 müüvad 

3 võtame 

3 juhul 

3 järgi 

3 näeme 

3 poole 

3 poolt 

3 puudu 

3 samal 

3 samas 

3 teagi 

3 tihti 

3 võtta 

3 üldse 

3 enne 

3 ette 

3 kolm 

3 muud 

3 ees 

3 üks 
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Lisa 8. Transkriptsioon 3, Graanul Invest AS within-case sõnapilv 

 

 

Allikas: (Töö autori poolt koostatud vastavalt lisas 2 toodud intervjuude põhjal, kasutades 

veebilehte http://www.wordclouds.com/) 
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Lisa 9. Transkriptsioon 3, sõnapilve sõnade esinemissagedus 

 

147 projekt 

68 pidama 

62 tegema 

59 projektijuht 

55 saama 

55 kõik 

45 mõttes 

39 teadma 

37 ära 

36 üks 

33 palju 

31 ehitama 

31 ise 

30 aasta 

30 asi 

27 põhimõtteliselt 

27 süsteem 

27 siin 

26 ütlema 

26 tuleb 

25 juhtima 

24 projektiportfelli 

24 väga 

23 aeg 

22 panema 

22 kolm 

21 hästi 

21 läheb 

18 tegelikult 

18 vaatama 

18 teinud 

18 täna 

18 hea 

17 järgmine 

17 sinna 

17 nüüd 

16 ettevõte 

16 inimesed 

16 olemas 

16 välja 

16 kaks 

16 läbi 

15 tootlikus 

15 näiteks 

15 suutma 

15 tahtma 

15 alati 

15 juht 

15 siia 

15 veel 

14 projekti-

juhtimise 

14 paremini 

14 eelarve 

14 juurde 

14 peale 

14 eest 

14 suur 

13 koostoot-

misjaam 

13 räägime 

13 miljon 

13 edasi 

13 eesti 

13 mitte 

13 kogu 

13 mees 

13 oma 

12 kuskil 

12 rohkem 

12 tagasi 

12 andma 

12 kokku 

12 uus 

11 keegi 

11 otsus 

11 tekib 

11 võtma 

11 pole 

11 all 

11 irr 

10 organisatsioon 

10 portfellijuht 

10 kindlasti 

10 mõnikord 

10 hakkama 

10 ainult 

10 maksab 

10 paigas 

10 kõige 

10 sisse 

10 raha 

10 üles 

9 suhteliselt 

9 omanikud 

9 reeglina 

9 holland 

9 tehnika 

9 täpselt 

9 objekt 

9 valmis 

9 peal 

9 vaja 

9 iga 

9 ühe 

8 projektikontroll 

8 portfelli 

8 samamoodi 

8 küsimus 

8 ebitda 

8 hetkel 

8 eurot 

8 pigem 

8 enne 

8 üle 

7 pikaajaline 

7 valdkond 

7 jällegi 

7 tasuvus 

7 aspekt 

7 pellet 

7 jaoks 

7 kehva 

7 minna 

7 info 

7 kohe 

6 ajagraafik 

6 juhendama 

6 võimalik 

6 tekkima 

6 arvan 

6 järgi 

6 üldse 

6 arve 

6 juba 

6 koos 

6 maja 

6 aru 

6 tea 

5 manageerida 

5 tehnoloogia 

5 tasuvusaeg 

5 katlamaja 

5 lihtsalt 

5 vastutav 

5 korras 

5 läheme 

5 kümme 

5 pealt 

5 pluss 

5 tööle 

5 varem 

5 võiks 

5 ette 

5 jääb 

5 kuni 

5 neli 

5 pool 

5 töös 

5 ehk 
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Lisa 10. Transkriptsioon 4, ehitusmaterjalide ettevõtte within-case sõnapilv 

 

 

Allikas: (Töö autori poolt koostatud vastavalt lisas 2 toodud intervjuude põhjal, kasutades 

veebilehte http://www.wordclouds.com/) 
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Lisa 11. Transkriptsioon 4, sõnapilve sõnade esinemissagedus 

 

87 projekt 

49 olema 

46 tegema 

44 ole 

40 kõik 

39 saama 

30 toode 

27 iga 

26 näiteks 

26 tuleb 

26 ära 

25 tegelikult 

25 väga 

24 täna 

24 üks 

22 vaatama 

22 siin 

21 lihtsalt 

21 oma 

20 palju 

18 ütlema 

17 vastavalt 

17 faas 

16 kogu 

16 peab 

15 uus 

14 juhtima 

14 veel 

14 asi 

13 keemiaarendus 

12 portfelli 

12 reeglina 

12 teadma 

12 jälle 

12 pool 

11 tootearendus 

11 mingid 

11 valmis 

11 nüüd 

11 aeg 

10 hakkama 

10 käib 

10 läbi 

10 osa 

9 hindama 

9 mõttes 

9 praegu 

9 aasta 

9 isegi 

9 üldse 

9 vaja 

8 tootegrupp 

8 erinevad 

8 süsteem 

8 päris 

8 välja 

8 peal 

7 arendustegevus 

7 loomulikult 

7 osakond 

7 pärast 

7 seotud 

7 arvan 

7 keegi 

7 kokku 

7 pigem 

7 üle 

6 projektijuhtimine 

6 põhiliselt 

6 ülesandeid 

6 kindlasti 

6 paindlik 

6 turundus 

6 valdkond 

6 võimalik 

6 üritame 

6 teine 

6 kulu 

6 pead 

6 aja 

6 ise 

6 tea 

5 tootejuhtimise 

5 projektijuht 

5 kaasatakse 

5 parandada 

5 programmi 

5 tulevikus 

5 tooraine 

5 mõtled 

5 rohkem 

5 tagasi 

5 hästi 

5 peame 

5 sinna 

5 võtad 

5 eest 

5 kuna 

5 küll 

5 müüa 

5 päev 

5 tasu 

4 tehnikaid 

4 tootejuht 

4 kasutada 

4 määratud 

4 protsess 

4 tegeleme 

4 vahepeal 

4 üldiselt 

4 algatus 

4 aspekte 

4 esimene 

4 inimene 

4 jõudnud 

4 mõistes 

4 ükskõik 

4 jagama 

4 sõltub 

4 tahame 

4 uuesti 

4 alati 

4 infot 

4 järgi 

4 liiga 

4 sisse 

4 tasub 

4 tihti 

4 tunne 

4 umbes 

4 mõne 

4 suur 

4 tulu 

4 turu 

4 ees 

4 ühe 

3 sertifitseerimised 

3 põhimõtteliselt 

3 arendusosakond 

3 innovatsiooni 

3 prioriteetsus 

3 indikatsioon 

3 suhteliselt 

3 koostamine 

3 planeerida 

3 tootjatega 

3 ettevõtte 

3 jooksvalt 

3 järgmised 

3 kiiremini 

3 meetodeid 

3 ressurssi 

3 samamoodi 

3 suuremate 

3 tegevused 

3 mõistlik 

3 omadused 

3 otsuseid 

3 tootmise 

3 vastutav 

3 tulemus 

3 ainult 

3 eraldi 

3 hetkel 

3 hoiame 

3 hoopis 

3 klient 

3 suurem 

3 tulnud 

3 täidab 

3 tõesti 

3 võivad 

3 võtame 

3 ahela 

3 alles 

3 excel 
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3 kaasa 

3 kolme 

3 käime 

3 läheb 
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Lisa 12. Transkriptsioon 5, elektriseadmete ettevõtte within-case sõnapilv 

 

 

Allikas: (Töö autori poolt koostatud vastavalt lisas 2 toodud intervjuude põhjal, kasutades 

veebilehte http://www.wordclouds.com/) 
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Lisa 13. Transkriptsioon 5, sõnapilve sõnade esinemissagedus 

 

79 projekt 

44 tegelikult 

38 nüüd 

35 kõik 

31 saama 

29 war 

28 koosolek 

28 palju 

27 kadu 

27 siin 

23 ütlema 

21 pareto 

21 room 

20 projektijuht 

20 samm 

19 teema 

19 asi 

19 oma 

16 mõttes 

16 mitte 

16 väga 

15 tehas 

15 vaja 

14 süsteem 

14 aeg 

13 tegevused 

13 inimene 

13 võtame 

13 avama 

13 üks 

11 räägime 

11 vaatama 

11 rohkem 

11 edasi 

11 kogu 

11 neli 

11 osa 

11 tea 

10 ikkagi 

10 kohe 

9 ressurssi 

9 skaala 

9 kohal 

9 tuleb 

9 välja 

9 juht 

9 kahe 

9 osas 

9 iga 

8 algatusettepanek 

8 suhteliselt 

8 probleem 

8 seesama 

8 suhtes 

8 arvan 

8 hästi 

8 isegi 

7 standardi-

seeritud 

7 ettevõtte 

7 algatama 

7 nimetame 

7 standard 

7 tootmise 

7 eeskätt 

7 juhtima 

7 kusagil 

7 hetkel 

7 iganes 

7 toimub 

7 näeme 

7 päris 

7 ette 

7 igal 

7 täna 

7 vaid 

7 ise 

6 projektijuhtimise 

6 loomulikult 

6 clickview 

6 tulemused 

6 kaokaart 

6 tähendab 

6 minutit 

6 osakond 

6 hoopis 

6 kaizen 

6 nädala 

6 panema 

6 tahtma 

6 aasta 

6 jaoks 

6 korra 

6 lausa 

6 läheb 

6 umbes 

6 öelda 

6 jääb 

6 kolm 

6 läbi 

6 oska 

6 siit 

6 tule 

6 hea 

6 üle 

5 graafiliselt 

5 tavaliselt 

5 koolituse 

5 kasutame 

5 reeglina 

5 eraldi 

5 jõuame 

5 juhul 

5 pigem 

5 tekib 

5 tõrge 

5 ellu 

5 lean 

5 näen 

5 suur 

5 viie 

5 aru 

5 töö 

4 andmebaasi 

4 kvaliteet 

4 kaartide 

4 kaasatud 

4 määratud 

4 põhimõte 

4 veelkord 

4 esimene 

4 hallata 

4 jooksul 

4 mõõdame 

4 ainult 

4 andmed 

4 läheks 

4 läheme 

4 meelde 

4 tagant 

4 tagasi 

4 üksuse 

4 järgi 

4 lahti 

4 miksi 

4 päeva 

4 teine 

4 enne 

4 käib 

4 ladu 

4 sama 

4 siia 

3 potentsiaalseid 

3 paratamatult 

3 eelarvelist 

3 lihttööline 

3 parendamise 

3 protsessid 

3 ennetavad 

3 jooksvalt 

3 järgmisel 

3 põhjalik 

3 väravaid 

3 alguses 

3 toomine 

3 vastata 

3 agenda 

3 jäävad 

3 muutub 

3 pideva 

3 suurem 

3 tehtud 

3 tulnud 

3 alati 

3 eesti 

3 grupi 
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3 kohta 

3 kokku 

3 mahtu 

3 mõned 
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Lisa 14. Sõnapilv ettevõtete profiili teemabloki baasil 

 

 

 

Allikas: (Töö autori poolt koostatud vastavalt lisas 2 toodud intervjuude põhjal, kasutades 

veebilehte http://www.wordclouds.com/) 
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Lisa 15. Profiili sõnapilve sõnade esinemissagedus 

 

137 projekt 

46 tegema 

39 projektijuht 

37 juhtima 

34 aasta 

34 väga 

33 mõttes 

30 kõik 

29 tegelikult 

28 projektiportfelli 

28 saama 

28 ise 

25 süsteem 

24 teadma 

22 portfell 

21 peab 

20 edasi 

18 põhimõtteliselt 

17 räägime 

17 palju 

17 juht 

16 käima 

16 välja 

16 asi 

15 hästi 

14 ettevõte 

14 ehitama 

14 pigem 

14 võtma 

14 kolm 

14 läbi 

13 projekti-juhtimise 

13 läheb 

13 kaks 

13 pool 

13 täna 

12 üldse 

12 aeg 

12 iga 

12 oma 

11 kogu 

10 inimesed 

10 eelarve 

10 hakkama 

10 eestis 

10 teinud 

10 uue 

9 tootegrupp 

9 reeglina 

9 kolme 

9 toode 

9 vaja 

9 võib 

8 organisatsioon 

8 portfellijuht 

8 põhiliselt 

8 vastavalt 

8 tegevus 

8 kokku 

8 peale 

8 pead 

7 miljonit 

7 omanikud 

7 avatud 

7 erinev 

7 hetkel 

7 suutma 

7 toimub 

7 võivad 

7 nelja 

7 sisse 

7 öelda 

7 kulu 

7 üles 

7 üle 

6 tootearendus 

6 suhteliselt 

6 juhendama 

6 poolteist 

6 tavaline 

6 tegelema 

6 eesmärk 

6 küsimus 

6 mõistes 

6 nägema 

6 objekt 

6 suhtes 

6 võiks 

6 enne 

6 maht 

6 osad 

6 peal 

5 loomulikult 

5 manageerida 

5 järgmine 

5 tähendab 

5 võimalik 

5 jooksul 

5 kliendi 

5 korraga 

5 vastata 

5 ükskõik 

5 kaizen 

5 mõtled 

5 paigas 

5 valmis 

5 järgi 

5 pluss 

5 raske 

5 tekib 

5 umbes 

5 võtab 

5 faas 

5 neli 

5 suur 

5 aru 

4 keemiaarendus 

4 generaatorid 

4 energeetika 

4 portfoolio 

4 sisuliselt 

4 protsenti 

4 samamoodi 

4 otseselt 

4 probleem 

4 tootmise 

4 service 

4 vaatame 

4 eurot 

4 lähme 

4 mõned 

4 oskus 



 

152 

 

4 vahel 

4 vastu 

4 kood 

4 lean 

4 maja 

4 oska 

4 samm 

4 turu 

4 töös 

4 viie 

3 investeeri-misotsus 

3 sertifitseerimised 

3 projektikontrolli 

3 koostoot-misjaama 

3 optimeerimine 

3 kirjutatakse 

3 teoreetiline 

3 parendamise 

3 tarneleping 

3 tehnoloogia 

3 järjepidev 

3 kontekstis 

3 omatoodete 

3 vastutavad 

3 ameerikas 

3 tehnikaid 

3 teinekord 

3 keskmine 

3 maksumus 

3 osakonna 

3 teadmine 

3 valdkond 

3 ülesanne 

3 jaguneb 

3 kogemus 

3 müüakse 

3 suhtleb 

3 suureks 

3 jõuame 

3 kestus 

3 minema 

3 pideva 

3 seotud 

3 suurem 

3 sõltub 

3 tehase 

3 teised 

3 võetud 

3 ahela 

3 kaasa 

3 korra 

3 otsas 

3 pealt 

3 teisi 

3 varem 

3 õiged 

3 info 

3 laev 

3 land 

3 toob 

3 war 
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Lisa 16. Sõnapilv projektide selekteerimise tehnikate teemabloki baasil 

 

 

Allikas: (Töö autori poolt koostatud vastavalt lisas 2 toodud intervjuude põhjal, kasutades 

veebilehte http://www.wordclouds.com/) 
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Lisa 17. Selekteerimistehnikate sõnapilve sõnade esinemissagedus 

 

155 projekt 

83 saama 

65 kõik 

62 tegema 

55 ütlema 

53 toode 

48 tulema 

45 tegelikult 

45 vaatama 

41 hindama 

41 väga 

40 mõttes 

39 klient 

39 pidama 

35 nüüd 

33 tegema 

33 oma 

32 sinna 

32 võib 

31 risk 

30 üks 

25 alati 

25 edasi 

25 teine 

24 suur 

24 vaja 

24 aeg 

24 uus 

23 rääkima 

22 loomulikult 

22 praegu 

20 koosolek 

20 kadu 

20 kogu 

20 turg 

20 täna 

19 kasutama 

19 hästi 

19 müüma 

19 war 

18 rohkem 

18 ikka 

18 peal 

17 ettevõte 

17 pareto 

17 otsus 

17 kolm 

17 hea 

16 reeglina 

16 sõltuma 

16 panema 

16 tahtma 

16 kokku 

16 küll 

16 peab 

15 tootlikus 

15 pigem 

15 pool 

14 erinevad 

14 näeme 

14 välja 

14 room 

13 portfelli 

13 tegevused 

13 tagasi 

13 jaoks 

13 võiks 

13 kaks 

13 iga 

13 tea 

13 üle 

12 esimene 

12 aspekt 

12 tegelt 

12 aasta 

12 jääma 

12 kõige 

12 osa 

11 tähendab 

11 kaasama 

11 teadma 

11 võtame 

11 järgi 

11 öelda 

11 üldse 

11 käib 

11 all 

11 asi 

11 irr 

10 põhimõtteliselt 

10 tooteportfell 

10 sisuliselt 

10 vastavalt 

10 üldjuhul 

10 hakkama 

10 määrama 

10 süsteem 

10 päris 

10 sisse 

9 strateegiline 

9 tasandil 

9 võimalik 

9 eraldi 

9 maksab 

9 põhjal 

9 peale 

9 teada 

9 ellu 

9 enne 

9 hind 

9 kohe 

9 sama 

9 tee 

8 algatusettepanek 

8 suhteliselt 

8 tootegrupp 

8 inimesed 

8 ressurss 

8 osakond 

8 ebitda 

8 hetkel 

8 võivad 

8 asjad 

8 juhul 

8 sammu 

8 tekib 

8 aru 

8 näe 

7 projekti-

juhtimise 

7 koostoot-

misjaama 

7 lõppkokkuvõttes 

7 tasuvusaeg 

7 tavaliselt 

7 kindlasti 

7 põhimõte 

7 ehitama 

7 tehnika 

7 juurde 

7 pellet 

7 valmis 

7 grupp 

7 kehva 

7 liiga 

7 minna 

7 parem 

7 teema 

7 umbes 

7 võime 

7 asju 

7 eest 

7 juht 

7 kuni 

7 müük 

7 näha 

7 raha 

6 standar-

diseeritud 

6 priotiseerimine 

6 protsenti 

6 segmendis 

6 tööriista 

6 paremini 

6 tasuvus 

6 täpselt 

6 iganes 

6 juures 

6 suhtes 

6 tagant 

6 tulnud 

6 infot 

6 kohal 

6 samas 

6 mõju 

5 kvantitatiivne 
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5 riskihindamine 

5 kokkuvõttes 

5 mingisugune 

5 tööriistad 

5 kvaliteet 

5 vajadusel 

5 nimetame 

5 probleem 

5 tooraine 

5 tootmise 

5 inimene 

5 suudame 

5 äriline 

5 alusel 

5 nädala 

5 pärast 

5 kohta 

5 poolt 

5 puudu 

5 tasub 

5 tunne 

5 tõrge 

5 võtta 

5 ühele 

5 asja 

5 ilma 

5 ladu 

5 mõne 

5 pole 

5 vist 

5 kuu 

4 organisatsiooni 

4 pikaajaliselt 

4 finantsiline 

4 indikatsioon 

4 potentsiaali 

4 tõenäoliselt 

4 pelletiturg 

4 portfoolio 

4 erinevusi 

4 jooksvalt 

4 tarnijaid 

4 teinekord 

4 tulevikus 

4 algatada 

4 kapitali 

4 mudeleid 

4 mõnikord 

4 vastutav 

4 üldiselt 

4 algatus 

4 antakse 

4 jooksul 

4 kordaja 

4 lihtsam 

4 numbrid 

4 plaanis 

4 skaalal 

4 hoopis 

4 kaetud 

4 lõpuks 

4 punkti 

4 teinud 

4 vormis 

4 võtnud 

4 ühtegi 

4 eurot 

4 kaasa 

4 nelja 

4 paika 

4 pluss 

4 selge 

4 sooja 

4 viime 

4 vähem 

4 info 

4 koos 

4 neli 

4 näen 

4 nõus 

4 oska 

4 tasu 

4 teeb 

4 vähe 

4 ees 

4 npv 

4 vee 

3 

konkurentsivõimeli

sed 

3 väliskeskkonnast 

3 konkurentidega 

3 operatsioonide 

3 struktuurselt 

3 graafiliselt 

3 investeerida 

3 projektijuht 

3 füüsiliselt 

3 lihttööline 

3 turunõudlus 

3 vajadustest 

3 järjekorda 

3 kaokaardid 

3 konkreetse 

3 kontekstis 

3 kriteerium 

3 positiivne 

3 tootjatega 

3 tulenevalt 

3 depasioon 

3 ennekõike 

3 hollandis 

3 katlamaja 

3 keskkonna 

3 mõjutavad 

3 olenevalt 

3 osapooled 

3 piisavalt 

3 programmi 

3 samamoodi 

3 võimekust 

3 arendada 

3 business 

3 elektrit 

3 kaartide 

3 kohapeal 

3 laiemalt 

3 meeskond 

3 omanikud 

3 sisemine 

3 standard 

3 tegemist 

3 töötavad 

3 vahepeal 

3 vähemalt 

3 alguses 

3 annavad 

3 eeskätt 

3 excelis 

3 ilmselt 

3 küljest 

3 mõõdame 

3 pikemas 

3 reiting 

3 siukest 

3 suutnud 

3 tekkima 

3 täiesti 

3 ükskõik 

3 hoiame 

3 kuulub 

3 lihtne 

3 lisaks 

3 meelde 

3 miinus 

3 minema 

3 mõtled 

3 toetus 

3 töösse 

3 vastus 

3 üksuse 

3 avame 

3 mujal 

3 päeva 

3 summa 

3 suuda 

3 tehas 

3 täita 

3 tööle 

3 väike 

3 ümber 

3 ajal 

3 faas 

3 hetk 

3 igal 

3 kulu 

3 kuus 

3 paar 

3 pikk 

3 sees 

3 taga 

3 tulu 

3 tänu 

3 viis 

3 võid 

3 äri 
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Lisa 18. Sõnapilv projektiportfelli haldamise tehnikate teemabloki baasil 

 

 

Allikas: (Töö autori poolt koostatud vastavalt lisas 2 toodud intervjuude põhjal, kasutades 

veebilehte http://www.wordclouds.com/) 
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Lisa 19. Haldamistehnikate sõnapilve sõnade esinemissagedus 

 

117 projekt 

86 kõik 

63 saama 

61 tegema 

55 pidama 

53 tulema 

50 projektijuht 

42 siin 

41 tegelikult 

37 ütlema 

37 aeg 

36 palju 

36 toode 

32 mõttes 

32 asi 

30 ära 

25 vaatama 

25 kogu 

25 nüüd 

25 iga 

24 valmis 

24 uus 

24 üks 

23 süsteem 

23 teadma 

23 edasi 

23 väga 

22 oma 

21 gate 

20 jälle 

19 juba 

19 läbi 

19 töö 

18 lihtsalt 

18 hakkama 

18 mitte 

18 veel 

18 võib 

17 järgmine 

17 täna 

16 põhimõtteliselt 

16 rohkem 

16 küll 

16 ise 

15 loomulikult 

15 kaks 

14 tegevus 

14 aasta 

13 tulemus 

13 läheb 

13 päris 

12 protsess 

12 tehnika 

12 kokku 

12 mees 

12 pool 

12 vaja 

12 osa 

12 üle 

11 portfelli 

11 vastavalt 

11 klient 

11 välja 

10 tegelema 

10 räägime 

10 praegu 

10 hästi 

10 sealt 

10 sinna 

10 teine 

9 planeerimine 

9 koosolek 

9 tootmine 

9 tähendab 

9 kindlad 

9 kunagi 

9 pärast 

9 tehtud 

9 teinud 

9 jaoks 

9 mudel 

9 eest 

9 muud 

9 erp 

9 hea 

8 kasutama 

8 tasandil 

8 haldama 

8 täpselt 

8 iganes 

8 paigas 

8 tegelt 

8 alati 

8 andma 

8 arvan 

8 muidu 

8 puhul 

8 tehas 

8 öelda 

7 konkreetse 

7 sisuliselt 

7 piisavalt 

7 prototüüp 

7 samamoodi 

7 omakorda 

7 üldiselt 

7 ülesanne 

7 miinus 

7 peale 

7 pigem 

7 kolm 

7 käib 

7 näha 

6 projektijuhtimise 

6 suhteliselt 

6 ajagraafik 

6 clickview 

6 vajadusel 

6 inimesed 

6 lõpuks 

6 tahame 

6 tekib 

6 võiks 

6 pole 

6 päev 

6 sees 

6 suur 

6 aru 

6 ühe 

5 keemiaarendus 

5 erinevaid 

5 juhtimina 

5 koolituse 

5 mõnikord 

5 otsuseid 

5 vastutav 

5 vähemalt 

5 üldjuhul 

5 minutit 

5 ainult 

5 eraldi 

5 etapid 

5 korras 

5 võivad 

5 hoida 

5 käest 

5 plaan 

5 sammu 

5 tihti 

5 üldse 

5 faas 

5 info 

5 kohe 

5 neli 

5 siia 

5 teeb 

5 war 

4 finantsiline 

4 kokkuvõttes 

4 teistsugune 

4 igapäevane 

4 jooksvalt 

4 kontrolli 

4 parandada 

4 ressurssi 

4 valdkonna 

4 inseneri 

4 nimetame 

4 otseselt 

4 põhiline 

4 esimene 

4 jooksul 

4 juhtida 

4 küsimus 

4 plussid 

4 release 
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4 andmed 

4 kursis 

4 läheks 

4 pareto 

4 seotud 

4 tagada 

4 tagasi 

4 võtame 

4 kohal 

4 kümme 

4 paika 

4 panna 

4 parem 

4 pealt 

4 SteCo 

4 võtab 

4 võtta 

4 ümber 

4 enne 

4 ette 

4 juht 

4 jääb 

4 koos 

4 kord 

4 kuni 

4 omad 

4 osas 

4 üles 

4 näe 

4 SAP 

3 projektikontroll 

3 organisatsiooni 

3 projekteerimine 

3 projektiplaanid 

3 seeriatootmisse 

3 seeriatootmise 

3 innovatsiooni 

3 paralleelselt 

3 paratamatult 

3 mehhanismid 

3 milestone’i 

3 tagasisidet 

3 muudatused 

3 paindlikud 

3 tulenevalt 

3 eesmärgid 

3 ettevõtte 

3 kvartalis 

3 mustvalge 

3 probleemi 

3 tehniline 

3 ühesõnaga 

3 business 

3 määratud 

3 objektil 

3 rääkisin 

3 tarkvara 

3 ulatuses 

3 vahepeal 

3 väravaid 

3 alguses 

3 arendus 

3 disaini 

3 eelarve 

3 inimene 

3 järjest 

3 lepitud 

3 lihtsam 

3 tarnija 

3 toomine 

3 aprill 

3 avatud 

3 hoiame 

3 leidma 

3 põhjus 

3 suurem 

3 teised 

3 toimub 

3 ülesse 

3 excel 

3 infot 

3 järgi 

3 keegi 

3 kohta 

3 käime 

3 lahti 

3 lausa 

3 miksi 

3 näeme 

3 sisse 

3 umbes 

3 varem 

3 vähem 

3 väike 

3 võime 

3 võtma 

3 ellu 

3 hetk 

3 jama 

3 jõua 

3 käes 

3 lähe 

3 peal 

3 ramp 

3 viie 

3 õige 

3 kuu 

3 muu 

3 pea 

3 tee 
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Lisa 20. Sõnapilv projektiportfelli juhtide arvamuste teemabloki baasil 

 

 

Allikas: (Töö autori poolt koostatud vastavalt lisas 2 toodud intervjuude põhjal, kasutades 

veebilehte http://www.wordclouds.com/) 
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Lisa 21. Arvamuste sõnapilve sõnade esinemissagedus 

 

11 arvan 

11 kõik 

10 projekt 

10 rohkem 

9 projektijuhtimine 

8 palju 

8 näen 

8 veel 

7 praegu 

7 ütlema 

7 pigem 

7 võiks 

6 valdkond 

6 edasi 

6 Eesti 

6 teha 

5 tegelikult 

5 juhtimine 

5 kindlasti 

5 kiirus 

5 hästi 

5 parem 

5 peaks 

4 muutused 

4 kasvav 

4 mõttes 

4 liiga 

4 kogu 

4 oska 

4 saab 

4 siin 

4 turg 

4 täna 

4 väga 

4 hea 

4 üks 

3 ristkasutust 

3 suhteliselt 

3 ressurssi 

3 inimeste 

3 lihtsalt 

3 tegeleda 

3 küljest 

3 otsivad 

3 tulevik 

3 hiljem 

3 ikkagi 

3 mingi 

3 peame 

3 päris 

3 teeme 

3 aega 

3 nüüd 

3 vaja 

3 ise 

3 töö 

3 ära 

2 projektiportfelli 

2 ümberkorraldusi 

2 elujõulisem 

2 lähitulevik 

2 paindlikkus 

2 kaasatust 

2 tegevuste 

2 märksõna 

2 valmis 

 

 


