
© éolane 

Eesti ostu- ja tarneahelate 
juhtimise evolutsioon 

Emöke Sogenbits 

Sourcing, Supply Chain & Operations Manager 

Eolane Tallinn AS 



© éolane   

Kas tõesti juba 10 aastat? 

 

• Mis on tarneahela haldamine ja juhtimine? 

• Ost vs. logistika => ost organisatsiooni struktuuris 

• Ostu rolli muutused ettevõtte tegevuses 

• Erinevad ostutehnikad 

• E-purchasing => kas ostjaid ongi varsti enam vaja? 

• Globaliseerumine = odavad turud? 

• Suhted tarnijatega 
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Ja mis kõige tähtsam.... 

 

... me rääkisime sisuliselt esimest korda ostust 

kui määrasvast tegurist ettevõtte kasumlikkuse 

kujundamisel ning vajadusest tõsta ostu 

positsiooni ettevõtte hierarhias! 
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Mis ei ole muutunud? 

 

„It is not actually individual companies  

that compete with each other nowadays;  

rather, the competition is between  

RIVAL “UPPLY CHAIN“.   
Christopher Martin, 1998  
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Mis on praegu tähtis? 

 

• Võtmesõnad – Agiilsus, kiirus, paindlikkus, lean, I- ja T-kujulised 
inimesed 

• Ei keskenduta enam ainult kulude vähendamisele vaid kogu 
väärtusahelale  

• Toodete elutsükli drastiline vähenemine ja  tarvete volatiilsus 

• Muutunud maailmamajandus (APAC vs. USA ja EU) 

– Logistikakulude suurenemine 

– Tööjõukulude kasv arengumaades 

• Riskide suurenemine ja jagamine 

– Globaliseeru i e ei tähe da e a  „odavatesse riikidesse  
suundumist ja tootmise tsentraliseerimist 

• Fookus keskkonna- ja jätkusuutlikkuse aspektidele – rohkem 
regulatsioone  
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Mis on praegu tähtis (2)? 

• Lean vs. agile 

– Lean – kadude, kulude, ladude vähendamine. 

– AGA – how lean is too lean? 

– Agility – võiks lahti seletada järgmiselt: see on 
(organisatsiooni) võime muuta oma positsiooni ja üldiselt 
reageerida muutustele, kasutades samaaegselt tasakaalu, 
koordinatsiooni, kiirust, reflekse, tugevust ja vastupidavust. 

 

• Visibility into operations  

– Mis toimub minu tootega kogu väärtusahelas 

– Mis toimub  tarnija tootmises ja toorainega varustamises 

– Jälgitavus kogu ahelas 
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Mis on praegu tähtis (3)? 

• Koostöö erinevate funktsioonide vahel (cross-
functional teams) – piirid eri „osako dade  vahel 
hägustuvad  

– Ostu ja tarnijate varajane koostöö inseneride ja disainiga 

– DFX koos klientide ja tarnijatega 

• Me ei räägi enam ainult tarneahelast, me räägime 
nõudluse- ja tarneahelast 

– Kui me suudame aru saada nõudlusahelast, on tarneahela 
kujundamiseks juba pool tööd tehtud 

– Tarneahela varajane modelleerimine nõudlusahela baasil 
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Miks operations? 

 

Operations =  

   Demand + Supply + Manufacturing + Quality 

 

Seadmete ostmine tootmisse on eelkõige 

finantsi küsimus – parem konkurentsis on see, 

kelle nõudluse- ja tarneahel on paremal 

tasemel. 
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Mis on jääv? 

 

Inimesed 

 

Koostöö 
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Mida toob tulevik? 

? 
Aga sellepärast ongi töötamine 

tarneahelas nii põnev! 

TÄNAN!!! 

 



शरुिया 
Thank you ! 

Tack ! 谢谢 ! 

Paldies ! 

Grazie ! 

Danke ! 

¡ Gracias ! 

Obrigado ! 

Merci ! 
Chockran ! 
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