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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida ettevõtte Pae Farmer OÜ personali voolavust 

ning töötada välja meetmed selle ennetamiseks. Ettevõte ei oma ülevaadet töötajate 

rahulolust ning probleemidest, mis võivad tekitada personali voolavust. Uuringu tulemused 

on ettevõttele olulised, et sisse viia organisatsiooni edukamaks toimimiseks vajalikke 

muudatusi. 

Eesmärgi saavutamiseks seatud ülesanded olid: ettevõtte Pae Farmer OÜ personalipoliitika 

ning tööjõu voolavuse määradega tutvumine; töörahulolu-uuringu küsimustiku 

koostamine; töörahulolu-uuringu läbiviimine Pae Farmer OÜ töötajate seas ja tulemuste 

analüüsimine; töörahulolu-uuringu tulemustest lähtuvalt järelduste ja ettepanekute 

tegemine personali rahulolu tõstmiseks ning meetmete väljatöötamine personali voolavuse 

ennetamiseks. 

Uurimismeetodina kasutati intervjuu ja ankeetküsitluse meetodeid. Kirjaliku 

ankeetküsitlusega selgitati välja personali töörahulolu. Kõige enam polnud vastanud rahul 

motivatsioonisüsteemiga. 43% vastanutest ei ole sellega üldse rahul. Töö eest 

tunnustamisega pole üldse rahul 38% vastanutest. Probleemseks kohaks on ka 

enesetäiendamise võimalused, millega 33% vastanutest pole üldse rahul ning 

arenguvõimalused, millega pole üldse rahul 24% vastanuid. 33% vastanutest pole üldse 

rahul ettevõtte väärtustega. Avatud küsimusele, mis uuris põhjuseid, miks töötajad 

uuritavast ettevõttest lahkuksid, vastamisel kinnitati valikvastustes selgunud probleemseid 

kohti. Võimalike lahkumispõhjustena mainiti madalat palka, tasustamise ebaõiglust, stressi 

ning kõrget töökoormust. Sooviti ka juhtidepoolset suuremat huvi töötajate vastu ning 

vahetumat suhtlust. Selline rahulolematuse tase võib ettevõttes põhjustada personali 

voolavuse teket.  

Lähtudes töötajate rahulolematusest töö tasustamisega ja töötajate soovitustest 

motivatsiooni parandamiseks töötasusid tõsta, tuleks töötasude jaotumist parandada ning 

luua läbipaistvam töötasusüsteem. 
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Ettevõttes tuleks anda töötajatele võimalus end tööalaselt täiendada ja pakkuda 

ettevõttesisest arenguvõimalust. Viimane on tähtis voolavuse ennetamise seisukohalt, kuna 

vastajad vanuses 20-35, ei näe end ettevõttes töötamas enam kui aasta pärast. 

Arenguvõimalused mõjuvad positiivselt töötajate motivatsioonile ja pühendumusele. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva majanduskeskkonda iseloomustava tiheda konkurentsi mõjul on ettevõtteid 

jõudnud arusaamisele, et inimesed on eduka organisatsooni kalleim vara. Teema aktuaalsus 

seisnebki tööjõu stabiilsuse olulisuses. Tähtis on hinnata oma töötajaid ning luua neile hea 

töökeskkond, et ennetada nende liigset voolavust ning vältimaks voolavuse negatiivseid 

tagajärgi. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida primaarses sektoris tegutseva ettevõtte Pae 

Farmer OÜ personali voolavust ning töötada välja meetmed selle ennetamiseks. 

Ettevõtte Pae Farmer OÜ juhtkond ei oma ülevaadet töötajate rahulolust ning 

probleemsetest asjaoludest, mis võivad tekitada personali voolavust. Seetõttu on antud 

teemavalik ettevõtte suhtes aktuaalne ning uuringu tulemused ettevõttele olulised, et sisse 

viia organisatsiooni edukamaks toimimiseks vajalikke muudatusi. 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks seatud ülesanded on järgmised: 

 tutvuda ettevõtte Pae Farmer OÜ personalipoliitika ning tööjõu voolavuse määradega; 

 koostada töörahulolu-uuringu küsimustik, mis tugineb teoreetilises osas käsitletavatele 

 materjalidele; 

 viia läbi töörahulolu-uuring Pae Farmer OÜ töötajate seas ning analüüsida tulemusi; 

 töörahulolu-uuringu tulemustest lähtuvalt teha järeldused ja ettepanekud ettevõtte 

 personali rahulolu tõstmiseks ning töötada välja meetmed personali voolavuse 

 ennetamiseks. 

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist, jagunedes teoreetiliseks ja empiiriliseks osaks, 

mille järel tehakse kokkuvõte. Töö teoreetiline osa põhineb kirjandusallikatel ning selles 

osas antakse ülevaade personali voolavuse olemusest, teguritest, mis seda põhjustavad ja 

ennetamise meetoditest. 

Kuna ettevõtte personal loob organisatsioonist kujundi nii koostööpartneritele kui ka 

klientidele, siis on oluline omada pikaajalisi töösuhteid lojaalsete töötajatega, et hoida 

usalduslikku suhtumist ettevõttesse. 
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Personali voolavus hakkab aja jooksul mõjutama ettevõtte sisekliimat ja paigale jäävaid 

töötajaid. Sellest tulenevalt on tähtis, et juhtkond oleks kursis töötajate vajadustega. 

Empiirilises osas antakse ülevaade ettevõttest Pae Farmer OÜ, uuringu läbiviimise 

protsessist ning uuringu tulemustest, mille põhjal on tehtud järeldused ning ettepanekud 

tööjõu voolavuse ennetamiseks. 

Töös kasutati erinevaid erialaseid kirjandusallikaid ning artikleid, sellistelt autoritelt nagu 

Türk, Eensalu, Virovere, Fields, Alas ja paljud teised. 

Uurimismeetodina kasutas autor intervjuu ja ankeetküsitluse meetodeid. Uurimisvahendina 

kasutatud kirjaliku ankeetküsimustikuga selgitati välja personali töörahulolu. Ankeet 

sisaldas küsitluse eesmärki ning avatud ja valikvastustega küsimusi. Küsimused põhinevad 

teoreetilistel seisukohadel ning aitavad välja selgitada, kas töötajate vajadused on täidetud 

ja nende üldist rahulolu. Küsimustikuga uuriti ka töötajate võimalikke lahkumise põhjuseid 

ja tingimusi, mis oleks piisavad, et edasi tööle jääda. Vastajatel oli võimalus teha ka 

ettepanekuid töömotivatsiooni suurendamiseks ning tuua välja põhjused, mis neid 

mõjutaksid ettevõttest lahkuma. 

Uurimustöö kvantitatiivseteks andmeteks on anonüümsed ankeetküsitluse vastused. 

Vastajate rühmitamiseks kasutati kolme kriteeriumit, milleks olid staaž, vanus ja sugu. 

Lisaks toimus ka vestlus ettevõtte tegevjuhi Ülo Flauriga. 
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1. TÖÖJÕUVOOLAVUSE PÕHJUSED JA ENNETAMINE 

 

1.1. Tööjõu voolavuse olemus 

 

Tööjõu voolavust defineeritakse kui töötajate liikumise määra. See võimaldab hinnata 

organisatsiooni konkurentsivõimelisust ning jätkusuutlikkust. Personali liikumise mõju 

võib olla positiivne, tuues kaasa uute töötajatega värsked ideed, kuid ka negatiivne, sest 

ettevõte ei suuda oma toodete ning teenustega konkurentsis püsida. (Kirikal 2015)  

Aastal 2011 läbi viidud Euroopa sotsiaalpartnerite ühisuuringu „Flexicurity rakendamine ja 

sotsiaalpartnerite roll“ kohaselt paistavad tööjõu voolavuse määrad Eestis meeste ja naiste 

lõikes olevat küllaltki võrdsed. Samuti on sugudevaheline erinevus selles valdkonnas 

väiksem kui teistes Euroopa Liidu riikides. Ka noorte töötuse määr on madalam kui  

EU27-e keskmine (12% Eestis, 15,4%-ga EU27-s). 1990. aastate keskpaigast alates on 

olnud Eestis töötuse määr meeste hulgas kõrgem kui naiste hulgas, mille põhjuseks on 

peamiselt madalam haridustase. (Euroopa…2011) 

Keskmiselt töötatakse Eestis ühel ametikohal seitse aastat. Majanduslikult parematel 

aegadel see number pisut kahaneb, kui on rohkem tööpakkumisi ning suureneb, kui 

majandus rahuneb. Ametikohal püsimise kõrget numbrit kujundavad paljuski vanema 

põlvkonna inimesed, kes sageli pühendavad kogu elu ühele organisatsioonile. Nii kaua 

töötavad nooremad inimesed ühes ettevõttes harva, kuna soovivad saada rohkem erinevaid 

kogemusi, kiirelt areneda ja julgevad riskida. (Personalijuhtimise...2012: 30) 

Tööjõu voolavus võib aset leida ettevõtteväliselt ehk organisatsioonide vahel. 

Organisatsioonisiseselt toimub töötajate liikumine allüksuste ja ametikohtade vahel. 

Tööjõu voolavus on ettevõttele mõõdukas ulatuses paratamatu või isegi värskendav, kuna 

võimaldab uute ideedega inimeste tulekut. Liialt ulatuslik tööjõu voolavus võib endaga 

kaasa tuua põhjendamatult suuri kulutusi personali värbamiseks ning valikuks. Lisanduvad 

ka väljaminekud uute töötajate kohandamiseks organisatsiooniga ning väljaõppeks. (Türk 

2005: 94) 
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Võimekamad ning paremad töötajad lahkuvad ametikohalt enamasti omal soovil. Nemad 

on mobiilsemad ning võimelisemad endale tööturul paremat rakendust leidma. (Ibid.: 94) 

Personali planeerimisel on pikima traditsiooniga mõõdikuks personali voolavus. Personali 

voolavuse juures eristatakse:  

 koguvoolavust, mis leitakse lahkunud töötajate arvu jagamisel keskmise töötajate 

arvuga; 

 voolavust, mis leitakse omal algatusel lahkunud töötajate arvu jagamisel keskmise 

töötajate arvuga. (Fields et al. 2005) 

Peale selle eristatakse tööga seotud ja mitteseotud voolavust. (Fields et al. 2005) 

Personali voolavuse põhjused tulenevad tõmbe- või tõukefaktoritest. Omal soovil 

lõpetatakse töösuhe ühel või mitmel põhjusel alltoodud tõmbefaktorite seast. Need on 

tegurid, mis on väljaspool praegust tööd ja/või ettevõtet: 

 motivatsioonipoliitika teises ettevõttes; 

 paremad arenemisvõimalused teises ettevõttes; 

 võimalus end proovile panna; 

 kindlust pakkuv töösuhe. (Eensalu et al. 2012: 26) 

Tõukefaktorid ehk tegurid praegusel ametikohal ja/või ettevõttes, mis võivad samuti 

põhjustada personali voolavust on:  

 organisatsiooni motivatsioonipoliitika; 

 juhtimistegevus (ebapiisav kaasamine ja tagasiside); 

 isiklik sobimatus, erimeelsused organisatsioonis; 

 arenguvõimalused organisatsioonis; 

 tüdimus; 

 ettevõttes toimuvad muudatused. (Eensalu et al. 2012: 26) 

Personali voolavuse optimeerimine eeldab esmalt tööjõu liikumise kindlaksmääramist 

mingi perioodi vältel. Selle leidmiseks jagatakse aruandeperioodi jooksul ettevõttest 

lahkunud töötajate arv sama perioodi personali keskmise nimestikulise arvuga. 

                    
                                     

                              
     (Beardwell et al. 2004) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J8WWwH63if4J:maria.kytt.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/Mehitamine-I.pptx+&cd=1&hl=et&ct=clnk&gl=ee
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J8WWwH63if4J:maria.kytt.org/blog/wp-content/uploads/2011/02/Mehitamine-I.pptx+&cd=1&hl=et&ct=clnk&gl=ee
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Tõnu Palm peab, artiklis „Eesti ekspordi võimalikud arengusuunad edufaktorid ja hinnang 

meie ekspordi finantseerimise vajadustele“ (Palm 2014), oluliseks võtmeteguriks Eesti 

kiirema majandusarengu hoidmisel just investeerimist inimkapitali. (Palm 2014) 

Eesti Panga ökonomistide, Orsolya Soosaar ja Natalja Viilmann, arvates on Eesti 

majanduse arengule pikemas perspektiivis üha olulisem kvalifitseeritud tööjõu olemasolu 

(Soosaar, Viilmann 2013). Tähtis on ka suurema lisandväärtusega ametikoha puhul 

soodustada elukestvat õpet. Samuti on vajalik arendada tõhusamat koostööd 

haridussüsteemi ja tööandjate vahel ning jätkata poliitikameetmetega, mis soodustavad 

töötajate mobiilsust. (Ibid.: 2013) 

Vastavalt Keskpanga presidendi Ardo Hanssoni hinnangule tulevase tööjõuturu kohta on 

edaspidised olud töötajatele mõningal määral paremad. Viie aasta pärast on tööealisi 

inimesi Eestis 30000 võrra vähem. Tööotsijate oskused ei vasta aga Hanssoni sõnul sageli 

olemasolevate töökohtade nõuetele, kuid ettevõtjad vajavad samas aina kõrgema 

kvalifikatsiooniga inimesi. Eesti jaoks on Hanssoni arvates otstarbekas keskenduda 

pikemaajalise majanduskasvu tagamisele, milleks on tähtis arendada aina vähesemaks 

muutuvat tööjõuressurssi ning investeerida tootmise intensiivistamisse. (Hansson 2014) 

Järelikult on mõistlik hinnata olemasolevaid töötajaid, võimaldada arengut organisatsiooni 

siseselt või täiendõpet tööülesannete täitmiseks. 

 

 

1.2. Tööjõu voolavuse põhjused 

 

Liigsel tööjõu voolavusel on mitmeid põhjuseid. Näiteks on lihtsamatel ja 

vähenõudlikumatel ametikohtadel suurem personali voolavus. Samuti tõuseb selle määr ka 

ettevõtte kasvu- ja langusfaasis. (Eensalu et al. 2012: 27) 

Olulised muutused (juhtkonna vahetumine, restruktureerimine) põhjustavad personali 

voolavust, eriti väärtuslike töötajate seas, sest nemad leiavad kergemini teise töö. Ka 

majanduse elavnemine tõstab töökohtade pakkumist ja seega ka personali voolavust. (Ibid.: 

27) 
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Personali voolavus pole eraldiseisev valdkond, vaid üks olulisemaid töötajate rahulolu ning 

töö efektiivsuse hindamisel kasutatavaid näitajaid. Probleemid liigse tööjõu voolavuse 

korral viitavad möödalaskmistele ettevõtte töö korraldamisel ning teisalt võivad sellised 

tagajärjed tuleneda ka näiteks ettevõttes toimuvatele või juba toimunud suurtest 

muudatustest, seal hulgas juhtide vahetumine või töörutiini ümberkorraldamine. (Pilvik 

2007) 

Ajakirjas Director ilmunud Kertti Pilviku artikkel „Inimesed– meie kalleim vara“ 

käsitletakse tööjõu voolavusega kaasnevaid probleeme Õiguskantsleri Kantseleis ning 

võimalikke lahendusi. (Ibid.: 2007) 

Alljärgnevalt on välja toodud artiklis pakutud võimalused, kuidas saaks personali 

voolavuse põhjuseid välja selgitada: 

 igapäevane suhtlemine töötajatega; 

 arenguvestlused; 

 suhtlemine töötajate usaldusisikuga (näiteks töökeskkonna volinik); 

 lahkumisvestlused; 

 protsesside analüüs; 

 töörahulolu-uuringud. (Ibid.: 2007) 

Need vahendid eeldavad juhtide avatust, oskust kriitikat kuulata ning järeldusi teha. 

Probleemide eos tuvastamiseks ning nendega tegelemiseks aitab kaasa avatud 

töökeskkond. Positiivselt mõjub ka anonüümne küsitlus, millega saab välja uurida töötajate 

omapoolseid ettepanekuid olukorra parandamiseks. (Ibid.: 2007) 

Tööjõu voolavuse üheks põhjuseks toob Kulno Türk välja pakutava töö ning selle eest 

pakutavate hüvede, seal hulgas ka tasu, mittesobivuse. Samuti võivad olla ajenditeks, miks 

inimesed töölt lahkuvad, juhtimisvead, töötaja vajaduste ja huvide mittearvestamine, juhi 

ja alluva ebapiisav koostöö ning teineteise mittemõistmine. Antud tegureid on ettevõtte 

juhtide poolt võimalik otseselt mõjutada ja seeläbi saab otsida võimalusi tööjõu voolavuse 

vähendamiseks. (Türk 2005: 96) 

Palgatõus, väljavaated karjääriks, areng ja edasiminek on ajendid, mille nimel on töötaja 

valmis enam jõupingutusi tegema. Motiveerivalt toimiv hüvituse suurus ning tüüp on iga 

inimese jaoks siiski erinev. (Alas 2005: 99) 
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Enamikes ettevõtetes kujundavad märkimisväärselt suure kuluartikli personalikulud. 

Nende kulutuste sihipärasuse tagamiseks ja põhjendatuseks on vajalik juhtide ja 

personalitöötajate tihe koostöö. (Ibid.: 99) 

Kulude sihipärasust arvestades pole otstarbekas tööle võtta alakvalifitseeritud ega 

ülekvalifitseeritud töötajat. Esimese palgale võtmisel jääb puudu töötaja oskustest ja 

teadmistest ning töötaja peaks kas ümber paigutama, lahti laskma või tegema arvestatavaid 

kulutusi täiendõppele. Ülekvalifitseeritud inimese palkamisel kujuneb olukord, kus töötaja 

ei saa töö eest väärilist tasu ega ka rahuldust. (Türk 2005: 128-129) 

Personali voolavus võib tuleneda näiteks vanuselistest erinevustest. Kristi Mikiver on 

jaotanud töötajad, vastavalt vanusele, nelja gruppi. 

Esimeses grupis on veteranid (sündinud 1925-1942), kelle tööstiili iseloomustab asjaolu, 

kuidas tööd tehakse ning vähem see, mis tegelikult tehtud saab. Tasustamisel hinnatakse 

preemiat töö eest ning personaalset tähelepanu. Selle grupi töötajad on ettevõttele 

lojaalsed. (Mikiver 2010: 12) 

Teise grupi moodustavad beebibuumi ajal sündinud põlvkond (sündinud 1943-1960). 

Nende töössesuhtumine väljendub selles, et töö tuleb ära teha, hoolimata sellest, kui kaua 

aega sellele kulub. Sellel põlvkonnal on aukartus võimu ees. Tasustamises väärtustavad 

nad avalikku tunnustust ja võimalust karjääriredelil edasi liikuda. Selle grupi töötajad on 

lojaalsed pigem tööle. (Ibid.: 12) 

Kolmandas grupis on põlvkond x (sündinud 1961-1981). Nende töössesuhtumist väljendab 

arusaam, et töö puhul on oluline leida kiireim tee tulemuseni. Koostööd väärtustatakse siin 

grupis enam kui autoriteeti ning ollakse arvamusel, et reegleid on võimalik painutada. Nad 

väärtustavad täiendavat vaba aega ja õiglast tasustamist. Samuti soovivad nad eraelu ja töö 

hoida tasakaalus. Kolmanda grupi töötajad on lojaalsed pigem isiklikele 

karjäärieesmärkidele. (Ibid.: 12) 
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Neljas grupp on põlvkond y (sündinud 1982-2002), keda iseloomustab suhtumine, et 

tähtaegadest tuleb kinni pidada ja töötundide norm pole väga oluline. Tasustamises 

väärtustavad nad individuaalset ja ka avalikku kiitust ning oskuste arendamise võimalust. 

Selle grupi puhul ei tähenda tihe töökohavahetus pühendumise puudumist, kuna 

pühendutakse oma erialale. Töötajana ollakse lojaalsed pigem inimestele, kellega ühise 

projekti nimel tööd tehakse. (Ibid.: 12) 

 

 

1.3. Personali voolavuse analüüsimine 

 

Personali voolavuse uurimise kvalitatiivsete meetoditega saab välja selgitada tööjõu 

voolavuse põhjused ja seeläbi voolavust tõhusamalt reguleerida või ennetada. Selleks on 

vaja läbi viia intervjuusid või ankeetküsitlusi. Töötajatega tuleks töölt lahkumisel läbi viia 

intervjuud, et välja uurida lahkumise põhjused. Nende põhjal saab välja selgitada 

tingimused, mis oleks töötajale piisavad, et tööle edasi jääda. (Beardwell et al. 2004) 

Ankeetküsitlustega uuritakse tasude ning hüvedega seotud eelistusi, täitjate ja juhtide 

vahelisi töösuhteid, palutakse anda soovitusi juhtimise ja töötingimuste parandamiseks 

ettevõttes, isikliku elu ning töö ühildamise võimalusi. (Ibid.: 2004) 

Personali voolavus on ettevõtete ja majandussektorite lõikes suuresti erinev, seetõttu pole 

võimalik määrata sobivat tööjõu voolavuse suurust. (Ibid.: 2004) 

Erinevusi tööjõu voolavuses võib välja tuua tegevusvaldkondade kaupa. Näiteks personali 

voolavus jaekaubanduses ja toitlustuses on 30-50% aastas, sest töö on stressirikas, toimub 

vahetustes, töötasu on enamasti madal ja amet väheprestiižne. (Eensalu et al. 2012: 27) 

Kõrge personalivoolavus võib tuleneda ka organisatsiooni teadliku valikuna tööjõukulude 

madalana hoidmiseks. Sel juhul pöörab juhtkond enam tähelepanu esma- ja kesktaseme 

juhtide valikule, kelle lahendada jäävad personalivoolavusega seotud probleemid. 

Macaleeri ja Shannoni kohaselt peab organisatsioon siiski mingil tasemel inimestesse 

investeerima. Juhul, kui seda esmatasandil ei tehta, tuleb seda teha järgmisel või 

ülejärgmisel tasandil. (Ibid.: 27) 
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Üldiselt võib öelda, et:  

< 10% personali voolavus on pigem madal, 

>30% personali voolavus on pigem kõrge. (Ibid.: 27) 

Vabade ametikohtade ja tööjõu liikumise kohta annab ülevaate tööjõu voolavusest 

tegevusalade kaupa joonis 1. Omal soovil lahkus töölt palgatöötajatest ligikaudu 80% ja 

tööandja algatusel 20%. Keskmisest kõrgema tööjõu voolavusega paistab silma majutus ja 

toitlustus (12,2%), haldus- ja abitegevused (11,9%) ning ehitus (8,7%). Teiste 

tegevusaladega võrreldes oli töölt lahkunute määr madal mäetööstuses (3%) ja riigisektoris 

– avalikus halduses (3,5%) ja tervishoius (3,96%). 2014. aasta tööle võetute määr oli 

esimeses kvartalis 6% ning nelja viimase kvartali keskmisena 6,8%. (Eesti Pank…2014) 

 

 

Joonis 1. Töölevõetute ja töölt lahkunute määr 2014. Aastal II kvartalis. Allikas: 

(Statistikaamet) 
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Voolavuse suurust mõjutavad mitmed alltoodud tegurid:  

 töötaja demograafilised näitajad – vanus, sugu, haridustase, staaž; 

 praeguse ametikohaga seotud asjaolud - tööstress, töö keerukuse määr, töörahulolu, 

tegutsemisvabadus; 

 ettevõttega seotud asjaolud – tasustamine, töö turvalisus, juhtimisstiil; 

 väliskeskkond – üldine stabiilsus, konkurents, töötuse tase. (Fields et al. 2005) 

Ettevõtte jaoks määrab optimaalse tööjõu voolavuse taseme see, missugused tegevused 

(näiteks töötasu tõstmine, sisekommunikatsiooni arendamine, tulemustasusüsteemi 

muutmine) on mõjuvamad personali voolavuse pidurdamisel ja nende tegevuste kulukus. 

(Eensalu et al. 2012: 27) 

 

 

1.4. Personali voolavuse seos töörahuloluga 

 

Tööjõu voolavust mõjutavaid tegureid seostatakse ka A.H. Maslow teooriaga, millest 

järeldub, et inimesed töötavad oma vajaduste rahuldamiseks ning vajadused on tema 

aktiivsuse allikaks. (Virovere et al. 2008: 60) 

A. H. Maslow jaotas vajaduste tasemed seitsmeks ning sageli vaadeldakse kolme viimast 

ühtse eneseteostamise vajadusena: 

1) füsioloogilised vajadused; 

2) turvalisuse vajadus; 

3) armastuse ja ühtekuuluvuse vajadus; 

4) sotsiaalse hinnatuse vajadus; 

5) tunnetusvajadus; 

6) esteetilised vajadused; 

7) eneseteostuse vajadus. (Ibid.: 61) 

Füsioloogilised vajadused on töökeskkonna mõttes rahuldatud töötajal siis, kui töökohal on 

vajalikud töövahendid, sobiv temperatuur ja valgustus ning ruumi tegutseda. Teisel kohal 

olev turvalisus on töötajale oluline, kuna hirm vallandamise või koondamise ees võib 

hakata segama keskendumist tööülesannetele. (Kõrreveski 2009:10-11) 
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Kolmandal kohal asuv kuulumisvajadus on rahuldatud töötaja seisukohast siis, kui tuntakse 

end kollektiivi täisväärtusliku liikmena. Tunnustus- ning eneseteostusvajadus on 

üksteisega seotud, kuna soov end teostada peaks kõiki töötajaid motiveerima. Tööandja 

peaks töötajale võimaldama otsustamis-ja tegutsemisvabadust ja toetama töötaja 

enesearendamist, et töötaja saaks kogu oma potentsiaali realiseerida. Tööandja peaks 

tunnustama töötaja pingutusi sõnade, preemiate või edutamisega. (Ibid.:10-11) 

Personali voolavuse kontrolli all hoidmiseks on oluline, et töötajate vajadused oleks 

töökohal ning tööd tehes rahuldatud. Sellele saab ettevõtte juht oma tegevusega kaasa 

aidata. Lisaks enesetoestuse võimaluse andmisele saab juht abi pakkuda ka teiste vajaduste 

rahuldamisel. Näiteks töötaja rahuldamata sotsiaalsete vajaduste puhul võib juht anda 

töötajale ülesande, mis nõuab suhtlemist. Rahuldamata tunnustusvajaduse korral tuleb 

kasuks positiivse tagasiside andmine töötajale. (Virovere et al. 2008: 63) 

Pea peale pööratuna tähendab Maslow püramiid seda, et töötaja hindab enda eneseteostust 

vastavalt sellele, missugune on tema töö ning ettevõtte maine, kus ta töötab. (Ibid.: 63) 

Oluline on, et inimestele nende töö meeldiks, kuna suure osa ajast veedavad nad tööl. 

Uuringud näitavad, et töökeskkonna meeldivus on seotud järgmiste teguritega: 

kompetentne juhtimine, sobivad kaastöötajad, sobiv staatus, head töötingimused ning 

paindlik tööaeg. (Ibid.: 64) 

Frederick Herzberg jaotas rahulolu ja rahulolematuse põhjuseid uuriva küsitluse tulemuste 

alusel põhjused kahte rühma: 

1) hügieenifaktorid - mõjutavad tööga rahulolematust; 

2) motivatsioonifaktorid - võivad tekitada rahulolu tööga. (Ibid.: 64) 

Motivatsioonifaktorid F. Herzbergi järgi on: vastutus töös, saavutusvajaduse rahuldamine, 

enesearengut võimaldav töö ja tunnustus. (Ibid.: 64) 

Töötajate edukat hoidmist ettevõttes mõjutavaid tegureid on mitmesuguseid, kuid eriti 

kajastavad nad personali rahulolu ja motiveerituse tasemeid organisatsioonis. (Mayo 2004: 

118) 
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Eelnevast võib järeldada, et töötajate rahulolu, üldiste vajaduste rahuldatuse tagamine ning 

motiveerituse hoidmine on olulised tegurid töötajate hoidmisel ettevõttes ning personali 

liigse voolavuse ennetamisel. 

 

 

1.5 Tööjõu voolavuse ennetamine 

 

Ettevõtted hoiavad personalivoolavust teatud piirides ning seavad sihiks tagada 

kindlustunne tuleviku suhtes vähemalt põhipersonalile. See muudab ettevõtted tööturul 

konkurentsivõimelisemaks, kuna töötajad väärtustavad kindlaid töösuhteid. (Steers, Black 

1994) 

Kindlustunnet töösuhetes tähtsustavad enim jaapanlased. Nemad rakendavad töötajatele 

üsna laiaulatuslikke töögarantiisid, näiteks eluaegset töökohta vabatahtliku kontseptsiooni 

alusel. Ettevõtte töötajatel on isegi firmasurnuaiad ja lahkunuid mälestatakse spetsiaalseid 

üritusi korraldades. (Steers, Black 1994) 

„Ennetav tegevus – tegevus võimaliku mittevastavuse või muu ebasoovitava võimaliku 

olukorra põhjuse kõrvaldamiseks.“(Kvaliteedijuhtimissüsteemid... 2007: 58).  

Töötajate voolavust ennetavate teguritena pidas A. Mayo oluliseks personali rahulolu ning 

motiveeritust. (Mayo 2004: 118). Sellest lähtuvalt tuleb voolavuse ennetamiseks jälgida, et 

töötajate vajadused oleks töökohal ning tööd tehes rahuldatud. (Virovere 2008: 63)  

Töötajate motiveeritust võimaldab suurendada turvaline, töötajate suhtes õiglane ja eetiline 

personalipoliitika. Viimane eeldab aga tulemuslikku toimetulekut muudatustega, ettevõtte 

tõusude ja mõõnadega ning sellega kaasneva töötajate üle- või puudujäägiga. Voolavuse 

tasakaalustamine tööjõu nõudlust ja pakkumist arvestades eeldab personali kujundamisel 

mitmesuguste meetmete rakendamist. (Türk 2005: 101) 

Probleemide ennetamiseks tuleb töötajale juba töösuhte alguses luua tööst ja 

organisatsioonist õige pilt. Samuti on oluline töötajat toetada sisseelamise perioodil. Tähtis 

on juhendada ning koolitada uut töötajat, et ta omandaks tööks vajalikud oskused ja 

teadmised, mis toetaksid ka tema pühendumust ettevõttele. (Eensalu et al. 2012: 29) 
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Kuna töötaja püsimisel ametikohal ning pühendumisel tööle on oluline roll motiveeritusel, 

siis motivatsioonipoliitika paika panemisel tuleb tegeleda selle analüüsi ning 

kommunikeerimisega. Töötajale tuleb selgitada, millest see koosneb ning missugune on 

selle motivatsioonipaketi konkurentsivõime. (Ibid.: 29) 

Rakvere lihakombinaadi juhatuse esimehe, Anne Mere hinnangul on ettevõttele uue 

spetsialisti otsimine, koolitamine ja sisseelamise aeg umbes aasta pikkune arengupidur. 

Ettevõtetel on tihti vaja just spetsiifiliste oskuste ja haridusega töötajaid, kellega lepitakse 

juba värbamisel kokku motivatsioonipakett, mis mõlemat poolt rahuldab. Sellega 

ennetatakse töötajate voolavust, sest töötaja lahkumine tekitab alati täiendavaid kulusid. 

(Traks 2012) 

Juhul, kui töötaja on otsustanud lahkuda ja töökohta vahetada, siis on keeruline teda kinni 

hoida vaid palgaga, väidab Hels Mikkal artiklis „Ennetage töötajate lahkumismõtteid“ 

(Ibid.: 2012). 

Selle lahkumissoovi tagamaad on erinevad ka sel juhul, kui töötaja toob põhjuseks palga. 

Tähtis on see ajend välja uurida, et teha võimalikud muudatused või parandused, et 

töötajaid hoida. H. Mikkal väidab, et sellisel puhul 10-15%-ne palgatõus on vaid ajutine 

lahendus ning rahulolematusega tuleb tegeleda varem. (Ibid.: 2012) 

Arukas juht suhtleb töötajatega igapäevaselt ning peab oluliseks ka aastavestlusi ja 

personaliuuringut. Kui töötaja on otsustanud siiski lahkuda, tuleks välja uurida lahkumise 

põhjused. (Ibid.: 2012) 

Mitmed juhid alahindavad töötajate kaasamise ja kommunikatsiooni olulisust, seetõttu on 

tähtis juhtimistegevust analüüsida. Juhid võivad eeldada, et on kursis alluvate vajaduste ja 

ootustega ilma neist rääkimata. Töötajatele on siiski oluline saada personaalset tagasisidet 

ning kuulda juhilt, et nad on ettevõtte jaoks vajalikud. (Eensalu et al. 2012: 29) 

Positiivselt töötajate motivatsioonile ja pühendumusele mõjuvad koolitus- ja 

arenguvõimalused. Ettevõtja peab samas teadma, et töötajate koolitamine suurendab nende 

väärtust tööturul, mis võib omakorda soodustada väärtuslike töötajate lahkumist. (Eensalu 

et al. 2012: 29) 
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Kuigi tööjõu liikumist ei saa täielikult ära hoida, soovitavad juhid pigem lahkumismõtteid 

ennetada. Olematu personalivoolavusega ettevõtteid pole olemas, sest häid spetsialiste 

hinnatakse alati ning ettevõtetevaheline liikumine on küllaltki tavaline. Oluliseks peetakse 

mitte ainult spetsialistide, vaid kõikide heade töötajate hoidmist. Rakvere lihakombinaadi 

töötajatel on kõigil oma eesmärgid ning erinevate hüvedega motivatsioonisüsteemid. 

(Traks 2012) 

Lisaks eelnevale kasutatakse motivatsiooni suurendamiseks juhtimiskvaliteedi tõstmist 

ning ettevõttesisese kultuuri arendamist. Viimase hulka kuulub ka parimate töötajate 

tunnustamine igal aastal, staažikate töötajate tänamine ja õnnitlemine tööjuubelite puhul. 

(Ibid.: 2012) 

Ka Elioni personalidirektori, Janika Kuusiku, nõuandeks on ennetada väärtuslike töötajate 

lahkumismõtteid. Oluline on panustada tippspetsialistide arendamisesse regulaarselt. Elion 

on atraktiivne tööandja, kuna antud valdkond on kiirelt arenev ning see on köitev 

tulemuslikele, initsiatiivikatele ning nutikatele inimestele. Seetõttu motiveeritakse oma 

ettevõtte tippspetsialiste töötamise vältel, pidades pinget pakkuvat tööd ning 

tegutsemisvabadust motiveerimise üheks põhialuseks. (Ibid.: 2012) 

Personali hoidmiseks ning uute töötajate ligimeelitamiseks on oluline ettevõtte maine. 

Tööandjad peaksid tööjõupuuduse ajal hoolt kandma selle eest, et esmalt seostuks ettevõtte 

kaubamärgiga sõna „hoolivus“. Majanduslanguse ajal äärmuslikke kärpeid tehes, maksab 

hiljem selline tegevus kätte. Võidavad vaid need ettevõtted, kes järjepidevalt oma 

töötajatest hoolivad. (Mikiver 2010: 38) 

Töötajatest hoolivat suhtumist rakendab ka Amserv Grupi personalidirektor, Hels Mikkal, 

kelle arvetes on majanduslanguse ajal töötajatele aina olulisem, et nende muresid 

kuulatakse ning lahendatakse. Tähtis on ka ladus töökorraldus, juhtide hoolivus, 

innustavad liidrid ja info kättesaadavus ettevõtte plaanide ning ootuste kohta. Ettevõte 

hoiab end kursis ka palgaturu tasemega ning palgad hoitakse konkurentsivõimelisena, 

vähemalt oma sektori keskmisel tasemel. (Traks 2012)  
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2. PERSONALI VOOLAVUSE ANALÜÜS ETTEVÕTTES 

PAE FARMER OÜ 

 

2.1. Ettevõtte Pae Farmer OÜ tutvustus 

 

Ettevõte Pae Farmer OÜ asub Raplamaal. See loodi aastal 2003, olles nüüdseks tegutsenud 

üle 11 aasta. Ettevõte on jaotatud kolmeks osaks: 

1)taimekasvatus; 

2)loomakasvatus; 

3)mehhaanika (varustaja, peamehhaanik, keevitaja-lukksepp, lukksepp). 

Taimekasvatuse osas on töö küllaltki mehhaniseeritud ning ettevõttel on kaasaegne 

masinapark. Loomakasvatuses on automatiseeritust vähem, näiteks pole üle mindud 

robotlüpsile. 

Ettevõtte põhitegevusaladeks on teravilja- ja kaunviljakasvatus, piimakarjakasvatus ja 

õlitaimeseemnete kasvatus. Lisaks tegeletakse ka muude mitmeaastaste taimede 

kasvatusega. Ettevõtte ampluaasse jääb ka veislaste ja pühvlikasvatus, spetsialiseerimata 

hulgikaubandus ning taimekasvatuse abitegevused. Pae Farmer OÜ põhitegevusaladeks on 

siiski piimatootmine ning noorkarjakasvatus lüpsikarja täienduseks. (Pae Farmer OÜ 2015) 

Pae Farmer OÜ-s töötab 2015. aasta seisuga tähtajatult 48inimest. Suveperioodiks võetakse 

abitööjõudu juurde. Vestlusest tegevjuhiga selgus, et mitmed suveabilistest töötajad on 

püsivad ning käivadki igal suvel vaid tähtajaliselt tööl. 

2013. aasta alguses avaldas Äripäev edukamate Raplamaa ettevõtete pingerea, kus Pae 

Farmer OÜ oli oma 2012. aasta majandusnäitajate põhjal teisel kohal. (Sander-Sõrmus 

2013) 

Intervjuust Pae Farmer OÜ tegevjuhiga selgus veel, et väga põhjalikke lahkumisvestlusi 

läbi ei viida, kuid uuritakse siiski põhjust, miks lahkutakse. Enamasti on need seotud olnud 

elukohavahetuse või elukorralduse muutusega. 
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Viimasel kolmel aastal toimunud töötajate liikumised on olnud küllaltki ühtlased. Aastal 

2012 võeti tööle kümme inimest ning lahkus neli töötajat. 2013. aastal võeti tööle viis ja 

ametist lahkus kuus töötajat. 2014. aastal tuli ettevõttesse viis ning töölt lahkus kolm 

inimest. 2015. aasta alguse seisuga töötab Pae Farmer OÜs 48 inimest.  

2012. aastal oli tööjõu voolavus 8%, 2013. aastal 13 %. 2014. aastal oli tööjõu voolavus 

Beardwelli valemi järgi 6%. (Beardwell et al. 2004). Eensalu järgi on alla 10% personali 

voolavust pigem madal. (Eensalu et al. 2012: 27) 

Samas võib töötajate püsivus tuleneda ka elukohajärgsetest küllaltki piiratud võimalustest 

rakendada põllumajandusvaldkonna spetsiifilisi tööoskusi. 

Uusi töötajaid otsitakse kohaliku ajalehe kaudu, kus avaldatakse töökuulutus ning 

värvatakse vastavalt oskustele. Töötajate koolitamine toimub ettevõttes kohapeal, kus 

määratakse töötajale juhendaja, kes ta välja õpetab. 

Ettevõte motiveerib oma töötajaid vastavalt töötaja iseärasustele. Motiveerimisvahenditeks 

on töötasud, erisoovidega arvestamine, puhkused ja ettevõttepoolsed turismireisid. 

Vestlusest ettevõtte Pae Farmer OÜ tegevjuhiga selgus, et teadlikult töötajate rahulolu 

ettevõte ei uuri. Töötajate rahuloluga püütakse end kursis hoida nendega otse suheldes. 

 

 

2.2. Uuringu metoodika ja valim 

 

Bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida ettevõtte Pae Farmer OÜ personali voolavuse 

põhjuseid ning töötada välja meetmed personali voolavuse ennetamiseks. 

Andmete kogumiseks empiirilise uuringu jaoks koostas autor ankeetküsimustiku. (Lisa 1.) 

Autor tutvus erinevate töörahulolu küsimustikega ning koostas ankeetküsimustiku lähtudes 

Herzbergi ja A. H. Maslow teooriatest. Lisaks paluti vastajatel anda soovitusi 

töömotivatsiooni suurendamiseks ettevõttes ning uuriti, kui pikalt nähakse end ettevõttes 

töötamas ja millised oleksid võimalikud töölt lahkumise põhjused.  
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Uuring viidi läbi ettevõtte Pae Farmer OÜ töötajate seas. Valimi moodustasid kõik 

ettevõtte 48 töötajat. Uuringusse ei kaasatud lahkunud töötajaid, kuna ettevõttel ei ole 

andmebaasi lahkunud töötajate kontaktidest. Ankeedid jaotati töötajatele ning 

kontorihoonesse jäeti kast, kuhu kahe nädala jooksul küsimustikud kokku koguti. 

Töötajatel oli võimalus küsimustikule vastata 26. märtsist kuni 10. aprillini. Asutuse 48-st 

töötajast täitis ankeedi 21. Sellest tulenevalt oli vastamise protsent 43,8.  

Küsimustiku sissejuhatavas osas andis autor ülevaate uuringu eesmärgist ja selgitas, 

milleks saadud andmeid kasutatakse. Küsitlus oli anonüümne ning saadud tulemusi kasutas 

autor oma töös üldistatud kujul. Ankeedis esitatud väidetele oli võimalik vastata skaalal 0-

5 : 0 – ei oska öelda 1- ei ole üldse rahul, 2 – pigem ei ole rahul, 3- nii ja naa, 4 – pigem 

olen rahul, 5- olen väga rahul. 

Ankeedi täitmiseks kulus orienteeruvalt 10 minutit. Küsimustik jagunes kuueks osaks. 

Kaks osa olid seotud hügieenifaktoritega (juhtimine, töötingimused, kaasamine, töötasu, 

informatsiooni kättesaadavus, kollektiiv, tagasiside, suhted, asutuse maine), kaks blokki 

olid seotud motivatsioonifaktoritega (arenguvõimalused, saavutusvajadused, 

motiveerimine). Nendesse olid kombineeritud punktid A.H. Maslow vajaduste teooriast. 

Ankeedis olid ka avatud küsimused, kus uuriti, mis põhjused ajendaksid töötajat ametist 

lahkuma või millistel tingimustel nõustuks ta jääma. Kahekümne ühest vastanust vastas 

avatud küsimustele vaid 8 töötajat. Küsimustiku viimases osas olid taustaküsimused 

töötaja staaži, vanuse ja soo kohta. 

Autor kasutas rahulolu hindamiseks koostatud tulpdiagrammide (välja arvatud vanusest 

tulenevate erinevuste võrdluses) esitamisel nelja värvitooni, tuues välja punasega vastused 

„ei ole üldse rahul,“ pigem ei ole rahul,“ kollasega vastuse „nii ja naa,“ rohelisega vastused 

“pigem olen rahul“ ja „olen väga rahul“ ning sinisega „ei oska öelda.“  

 

 

2.3. Uuringu tulemused ja analüüs 

 

Järgnevalt tutvustab autor Pae Farmer OÜ töötajate seas läbiviidud ankeetküsitluse uuringu 

tulemusi ning intervjuust ettevõtte tegevjuhi Ülo Flauriga selgunud infot. Tulemustest 

lähtuvalt teeb autor järeldused ning parendusettepanekud. 
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Küsimustikuga selgitas autor välja, et kui tõenäoliselt lahkuks töötaja antud ettevõttest 

parema tööpakkumise saamisel. 28% vastanutest lahkuksid kohe ja võtaksid vastu parema 

pakkumise teises ettevõttes (joonis 2). 

 

 

Joonis 2.Vastajate arvamuste jagunemine küsimusele, kui tõenäoliselt võtaksid nad vastu 

parema tööpakkumise teises ettevõttes. Allikas: (Autor) 

 

Tulenevalt vanuselistest iseärasustest töökohale pühendumisel, jaotab Kristi Mikiver 

inimesed nelja gruppi. Uurides, millises vanuses uuritava ettevõtte töötajad parema 

pakkumise teises ettevõttes kindlasti vastu võtaksid, järeldub, et just K. Mikiveri neljas 

grupp, y põlvkond, on kõige altim uut pakkumist vastu võtma. Kõige tõenäolisemalt 

võtaksid parema pakkumise vastu just 20-35 aastased töötajad. Y põlvkonnas pole 

töökohavahetus pühendumuse näitaja, kuna lojaalne ollakse pigem inimestele ja oma 

erialale. Intervjuust tegevjuhiga selgus, et ka eelnevatel aastatel lahkunud töötajad on 

olnud vanuses 20-35, kuid ka 36-50 (joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Vastajate arvamuste jagunemine vanuseliselt küsimusele, kui tõenäoliselt 

võtaksid nad vastu parema tööpakkumise teises ettevõttes. Allikas: (Autor) 
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Mitte ükski vastanutest vanuses 20-35 ei näe end ettevõttes Pae Farmer OÜ töötamas enam 

kui 1 aasta pärast. Jooniselt 4 selgub, et 10% vastanuid vanuses 36-50 ja 10% vanuses 51-

65 ei näe ennast ettevõttes enam kui 1 aasta pärast töötamas (joonis 4). Kokkuvõtteks võib 

järeldada, et 38% vastanutest ei näe ennast aasta pärast uuritavas ettevõttes töötamas. 

 

 

Joonis 4. Vastajate arvamuste jagunemine vanuseliselt küsimusele mitme aasta pärast 

nähakse end veel ettevõttes töötamas. Allikas: (Autor) 

 

Kahele eelnevale joonisele toetudes saab kinnitust K. Mikiveri esimese grupi lojaalsus, 

kuna üle 65 aastased vastajad näevad ennast ettevõttes töötamas veel vähemalt kümme 

aastat ning teisest ettevõttest uut pakkumist pigem vastu ei võtaks.  

Edasi vaadeldakse ankeetküsimustiku esimest osa, mis koosnes Herzbergi hügieeni 

faktoritega rahulolu küsimustest. Esmalt paluti töötajatel anda hinnang, kuivõrd ollakse 

rahul töö sisuga ning korraldusega. Jooniselt 5 järeldub, et 48% vastajatest olid oma töö 

sisuga pigem rahul (joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Vastanute hinnang rahulolule töö sisuga. Allikas: (Autor) 
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Töö korraldusega rahulolu hinnates oli 52% vastanutest kahevahel, vastates „Nii ja naa“ 

ning teisel kohal selle küsimuse puhul oli 29%-ga vastusevariant „Pigem rahul“ (joonis 6). 

 

 

Joonis 6. Vastanute hinnang rahulolule töö korraldusega. Allikas: (Autor) 

 

Samuti kaldusid vastajad hinnangutes töökoormuse ning töökeskkonna puhul olema pigem 

rahul või kahevahel, vastates „Nii ja naa.“ Töökoormust hinnates olid mõlemad 

vastusevariandid võrdselt 33% (joonis 7). Töökeskkonna küsimuses “Nii ja naa“ 

seisukohal olid 38% vastanutest .Üldiselt kaldusid vastajad pigem rahul olema nii oma töö 

sisu kui ka selle korraldusega. 

 

 

Joonis 7. Vastanute hinnang rahulolule töökoormusega. Allikas: (Autor) 

 

33% vastanutest olid töökeskkonnaga pigem rahul, 38% vastasid „Nii ja naa.“ (joonis 8.) 

 

 

Joonis 8. Vastanute hinnang rahulolule töökeskkonnaga. Allikas: (Autor) 
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Tööst tuleneva vastutusega oli 57% vastanutest pigem rahul ning väga rahul oli 14% 

vastanutest (joonis 9). 

 

 

Joonis 9. Vastanute hinnang rahulolule tööst tuleneva vastutusega. Allikas: (Autor) 

 

Olmeruumidega rahulolu hindamisel jagunesid vastanute arvamused erinevamalt. 29% 

vastanutest olid pigem rahul, 14% ei olnud üldse rahul või pigem ei olnud rahul ja väga 

rahul oli vaid 10% vastanutest (joonis 10). 

 

 

Joonis 10. Vastanute hinnang rahulolule olmeruumidega. Allikas: (Autor) 

 

Suhetega kolleegidega olid pigem rahul 43% vastanutest ja väga rahul 29%, 10% 

vastanutest pigem ei olnud suhetega kolleegidega rahul (joonis 11). 

 

 

Joonis 11. Vastanute hinnang rahulolule suhetega kolleegidega. Allikas: (Autor) 
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Info liikumisega ettevõttes oli 38% vastanutest pigem rahul ning „Nii ja naa“ vastas 24%. 

19% vastanutest pigem ei olnud rahul info liikumisega (joonis 12). 

 

 

Joonis 12. Vastanute hinnang rahulolule info liikumisega. Allikas: (Autor) 

 

Esimese osa vastustest võib järeldada, et hügieenifaktoritega kaldutakse pigem rahul 

olema. 

Teises küsimustiku blokis paluti anda hinnang motivatsioonifaktoritele. Esmalt anti 

hinnang rahulolule motivatsioonisüsteemiga ning seejärel tunnustamisega (sh 

mittemateriaalse tunnustusega).  

Personali voolavuse ennetamisel on järgnevate teguritega rahulolu küllaltki oluline, kuna 

omal soovil töölt lahkumisel on enamasti üks või mitu põhjust tõmbe-või tõukefaktorite 

hulgast. Tõukefaktorid, mis ajendaksid töötajat lahkuma on ebasobiv organisatsiooni 

motivatsioonipoliitika, juhtimistegevus (ebapiisav kaasamine ja tagasiside), isiklik 

sobimatus, erimeelsused organisatsioonis, arenguvõimalused organisatsioonis, tüdimus, 

ettevõttes toimuvad muudatused. (Eensalu et al. 2012: 26) 

Joonisel 13 on näha, et vastanutest 43% ei ole üldse rahul motivatsioonisüsteemiga ning 

pigem ei ole rahul 29% vastanutest (joonis 13).  

 

 

Joonis 13. Vastanute hinnang rahulolule motivatsioonisüsteemiga. Allikas: (Autor) 
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Väga rahul ei olnud ükski vastaja motivatsioonisüsteemi ega ka töö eest tunnustamisega. 

Ka töö eest tunnustamise hindamisel on sellega üldse mitte rahul olevate vastajate protsent 

küllaltki suur. Nimelt 38% vastasid „Ei ole üldse rahul“ ning „Nii ja naa“ vastas 33%  

(joonis 14). 

 

 

Joonis 14. Vastanute hinnang rahulolule töö eest tunnustamisega (sh mittemateriaalse 

tunnustusega). Allikas: (Autor) 

 

Samuti ei vastatud keegi „väga rahul“ küsimustele töö tasustamise ja töötasu 

konkurentsivõimalisuse kohta.  

38% vastanutest oli töö tasustamisega pigem rahul ning 24% vastasid „nii ja naa.“ Üldse ei 

olnud rahul töö tasustamisega 19% vastanutest ja pigem ei olnud rahul ka 19% (joonis 15). 

 

 

Joonis 15. Vastanute hinnang rahulolule töö tasusustamisega. Allikas: (Autor) 

 

Töötasu konkurentsivõimelisuse osas oli 33% vastustest „Nii ja naa.“ 24% vastanutest olid 

pigem rahul. Üldse ei olnud töötasu konkurentsivõimelisusega rahul 24% vastanutest ning 

10% pigem ei olnud rahul. (joonis 16). 
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Joonis 16. Vastanute hinnang rahulolule töötasu konkurentsivõimelisusega. Allikas: (Autor) 

 

Töötasu õiglust hinnates olid „Nii ja naa“ vastused ülekaalus, 38%. Töötasu õiglusega jäi 

rahule 19% vastajaid, kuid üldse ei jäänud rahule 29% (joonis 17). 

 

 

Joonis 17. Vastanute hinnang rahulolule töötasu õiglusele. Allikas: (Autor) 

 

Voolavuse suurust mõjutavate ettevõttega seotud tegurite seas on olulisel kohal töö 

tasustamine. Seetõttu on oluline sellele asjaolule, et töötajad tasuga rahul ei ole, ennetavalt 

tähelepanu pöörata, et hoida ära väärtuslike töötajate lahkumist. 

Üks ametikohaga seotud asjaoludest, mis mängib olulist rolli personali voolavuse 

mõjutamisel, on tööst tulenev stress. Töö stressitaseme hindamisel oli vastatud variante 

„Nii ja naa“ ning „Pigem ei ole rahul“ võrdselt 29%. Vastanutest 19% ei olnud üldse rahul. 

19% vastanuid pigem olid stressitasemega rahul (joonis 18).  

 

 

Joonis 18. Vastanute hinnang rahulolule töö stressitasemega. Allikas: (Autor) 
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Tegutsemisvabadusel töökohal on samuti mõju voolavuse suurusele. (Fields et al. 2005) 

24% vastanutest olid oma tegutsemisvabadusega pigem rahul ning 14% väga rahul. „Nii ja 

naa“ vastanuid oli samuti 24 % (joonis 19). 

 

 

Joonis 19. Vastanute hinnang rahulolule tegutsemisvabadusega. Allikas: (Autor) 

 

Tööohutusega on pigem rahul 38% vastanutest ning 29% vastas „Nii ja naa.“ 19% 

vastanutest ei ole tööohutusega üldse rahul (joonis 20). 

 

 

Joonis 20. Vastanute hinnang rahulolule tööohutusega. Allikas: (Autor) 

 

Hinnangud arenguvõimaluste kohta olid jaotunud ühtlaselt erinevate variantide vahel, 

kaldudes siiski pigem rahulolematusele. Motivatsioonifaktorite rahuldamine F. Herzbergi 

järgi on oluline töötajate hoidmisel.  

Arenguvõimalustega ei ole üldse rahul 24% vastanutest ja 19% ei olnud pigem 

arenguvõimalustega rahul. „Nii ja naa“ ning „Pigem rahul“ vastanuid oli 24% (joonis 21). 
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Joonis 21. Vastanute hinnang rahulolule arenguvõimalustega. Allikas: (Autor) 

 

Enesetäiendamise võimalusi hinnates oli ülekaalukalt 33% neid, kes ei olnud sellega rahul. 

10% vastanutest polnud enesetäiendamise võimalustega pigem rahul (joonis 22). 

 

 

Joonis 22. Vastanute hinnang rahulolule enesetäiendamise võimalustega. Allikas: (Autor) 

 

Kolmas blokk sisaldas küsimusi ettevõtte maine, tagasiside saamise võimaluste, kaasamise 

ning juhtimistegevuse kohta. 

Ettevõtte mainega olid väga rahul 14% vastanutest ning pigem rahul ka 14% vastanutest, 

„Nii ja naa“ vastas 48% ankeedi täitnud töötajatest (joonis 23). 

 

 

Joonis 23. Vastanute hinnang rahulolule ettevõtte mainega. Allikas: (Autor) 
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Ettevõtte väärtustega rahulolule hinnangut ei osanud anda 33% ning sama hulk vastas „Nii 

ja naa.“ 24% vastanutest olid ettevõtte väärtustega pigem rahul (joonis 24). 

 

 

Joonis 24. Vastanute hinnang rahulolule ettevõtte väärtustega. Allikas: (Autor) 

 

Ettevõtte poliitika ja tegevuspõhimõtetega olid pigem rahul 24% vastanutest, kahevahele 

selles küsimuses, vastates „nii ja naa,“ jäi 38% vastajatest (joonis 25). 

 

 

Joonis 25. Vastanute hinnang rahulolule ettevõtte poliitika ja tegevuspõhimõtetega. 

Allikas: (Autor) 

 

Ettevõtte juhtimisele hinnangu andmisel kalduti pigem rahul olema. Pigem rahul olid 24% 

vastanutest ja 5% olid väga rahul (joonis 26). 

 

 

Joonis 26. Vastanute hinnang rahulolule enesetäiendamise võimalustega. Allikas: (Autor) 
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Hinnates rahulolu kaasamisega otsuste tegemistesse, nihkusid vastused pigem 

rahulolematuse suunas. 19% vastanutest ei olnud üldse rahul ja 19% polnud pigem rahul 

(joonis 27). 

 

 

Joonis 27. Vastanute hinnang rahulolule otsuste tegemisse kaasamisega. Allikas: (Autor) 

 

14% vastanutest polnud üldse rahul tagasiside saamisega, 10% pigem ei olnud rahul ning 

14% olid pigem rahul (joonis 28). 

 

 

Joonis 28. Vastanute hinnang rahulolule tagasiside saamise kohta. Allikas: (Autor) 

 

Eraeluks jääva ajaga kaldusid vastajad rahul olema. 24% vastanutest olid väga rahul ning 

24% pigem rahul. 14% vastanutest ei ole aga eraeluks jääva ajaga üldse rahul (joonis 29). 

 

 

Joonis 29. Vastanute hinnang rahulolule eraeluks jääva ajaga. Allikas: (Autor) 
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Järgnevalt esitati avatud küsimused põhjuste kohta, mis ajendaksid töötajat ettevõttest Pae 

Farmer OÜ lahkuma ning mida nad soovitaksid töömotivatsiooni suurendamiseks 

ettevõttes.  

Siinkohal on ära toodud põhjused, mis ajendaksid töötajaid uuritavast ettevõttest lahkuma. 

Kõige enam mainiti sellele küsimusele vastates madalat töötasu. Lisaks toodi põhjuseks ka 

liigne töökoormus, pikad tööpäevad ja stress. Paaris vastuses märgiti lahkumispõhjustena 

ära ka olmetingimused ja sisekord. Võimalikeks põhjusteks toodi ka ülemuste suhtumist 

töölistesse ja kollektiivset mitteläbisaamist. 

Teises avatud küsimuses paluti vastajatel anda soovitusi töömotivatsiooni suurendamiseks. 

Ka siinkohal rõhutati enamasti palga suurendamist ning (jõulu- ja jaanipäeva) preemiate 

süsteemi loomist. Soovitati ka palgatõusud ja –langused tasakaalustada majandusega. 

Samuti pakuti, et töö eest tunnustamine ja tasustamine võiks olla õiglasem ning otsesed 

juhid võiksid näidata enam huvi tööliste käekäigu vastu ning vahetumalt suhelda. 

 

 

2.4. Järeldused ja ettepanekud 

 

Järgnevalt toob autor välja järeldused uurimusest. 

1. Enim ollakse rahul töö sisuga, 48% vastajatest on pigem rahul ning 14% väga rahul. 

Tööst tuleneva vastutusega on pigem rahul 57% küsitletutest ning väga rahul 14%. 

Suhetega kolleegidega on väga rahul 29% ning pigem rahul 43% vastajatest. Eraeluks 

jääva ajaga on pigem rahul 24% ning väga rahul 24% vastajatest.  

2. Kõige enam ei olda rahul motivatsioonisüsteemiga. 43% vastanutest ei ole sellega üldse 

rahul. Töö eest tunnustamisega (sh mittemateriaalse tunnustamisega) ei ole üldse rahul 

38% vastanutest. Probleemseks kohaks on ka enesetäiendamise võimalused, millega 

33% vastanutest ei ole üldse rahul ning arenguvõimalustega ei ole üldse rahul 24% 

vastanuid. 33% vastanuid ei ole üldse rahul ettevõtte väärtustega. 
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3. Uuritud taustainfost selgus, et vastajatest 29% on ettevõttes töötanud 6 kuni 10 aastat, 

24% vastanute staaž on 1 kuni 5 aastat ning 24% vastanutest 11 kuni 15 aastat. Samuti 

selgus, et enamike vastanute vanus jääb 36 ja 65 vahele, võrdselt 38% vastanutest olid 

vanuses 36 kuni 50 ja 38% ka vanuses51 kuni 65.  

4. 38% vastanutest näevad end veel ettevõttes töötamas vaid 1 aasta pärast. Keegi 

vastanutest vanuses 20-35 ei näe end ettevõttes töötamas enam kui 1 aasta pärast. 

Suurem hulk vastanuid vanuses 51-65 (14%) näevad end antud ettevõttes töötamas veel 

5 aasta pärast. Üle 65 aastased näevad end ettevõttes töötamas veel 10 aasta pärast. 

5. Küsimusele, mis uuris, kui tõenäoliselt võtaks töötaja teisest ettevõttest tehtava parema 

pakkumise vastu, vastas 38% „nii ja naa“ ja kindlasti võtaks pakkumise vastu 28% 

vastanutest.  

6. Kõige enam toodi põhjuseks, mis ajendaks töötajat ettevõttest lahkuma, madalat 

töötasu. Töömotivatsiooni tõstmiseks soovitati palka suurendada, lisada jõulu- ja 

jaanipäevapreemiad ning üldist preemiasüsteemi loomist. Uuringutulemuste põhjal oldi 

peamiselt rahulolematud motivatsioonisüsteemiga, töö eest tunnustamisega ja töötasu 

õiglusega ning madal töötasu oli ka peamine põhjus, mis ajendaks ettevõttest lahkuma. 

Selline rahulolematuse tase võib ettevõttes põhjustada personali voolavuse teket. 

Põhjusena, miks töötajad lahkuksid ettevõttest, oli välja toodud ka tööstress.  

Järgnevalt teeb autor ettevõttele ettepanekud, mis aitaksid ennetada personali voolavust. 

Tulenevalt teise osa vastuste kaldumisest pigem rahulolematusele, tuleks ettevõttes pöörata 

rohkem tähelepanu töötajatele võimalusele andmisel end tööalaselt täiendada ning pakkuda 

arenguvõimalust ettevõttesiseselt. Viimane on oluline, kuna nooremapoolsed vastajad, 

vanuses 20-35, ei näe end ettevõttes töötamas enam kui aasta pärast.  

Nooremad töötajad on mobiilsemad ning nende hoidmiseks ettevõttes tuleks erilist 

tähelepanu pöörata nende arenguvajadustele. 

Lähtudes töötajate rahulolematusele kalduvast hinnangust töö tasustamisele ning selle 

õiglusele kui ka töötajate endi soovitustest motivatsiooni parandamiseks töötasusid tõsta 

ning luua preemiate süsteem, soovitab autor töötasude jaotumist parandada ning luua 

efektiivsem ja läbipaistvam töötasusüsteem.  
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Seonduvalt eelnevaga ning sellega, et töö on töötajate arvates stressirohke ja tööpäevad 

pikad, oleks soovitatav ka tööaja ja töötasu suhe rohkem tasakaalu viia. Ettevõte peaks 

seda töötajate voolavuse ennetamiseks kaaluma ka seetõttu, et töötajad kalduvad ka mitte 

rahul olema oma töötasu konkurentsivõimelisusega. 

Autor soovitab juhtidel leida võimalusi, kuidas oma töötajatega efektiivsemalt suhelda, et 

saaks välja selgitada, mis põhjustab avatud küsimustes märgitud kollektiivset 

mitteläbisaamist ning seeläbi vältida töötajate liigset stressi.  
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KOKKUVÕTE 

 

Ettevõtted on jõudnud aina enam arusaamisele, et oma töötajaid tuleb tänapäevases tugevas 

konkurentsis hoida. Oluline on hoida tööjõuvoolavust stabiilsena ning selle ennetamisega 

varakult tegeleda. Oma töötajaid tuleb hinnata ning luua neile rahuldav töökeskkond, et 

ennetada nende liigset voolavust, vältimaks selle negatiivseid tagajärgi. 

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks oli „Personali voolavuse analüüs ja ennetavate 

meetmete väljatöötamine ettevõttele Pae Farmer OÜ.“ 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida ettevõtte Pae Farmer OÜ personali voolavust 

ning teha ettepanekuid, mis aitaksid seda ennetada. 

Eesmärgist lähtuvalt püstitati järgnevad ülesanded: tutvuda ettevõtte Pae Farmer OÜ 

personalipoliitika ning tööjõu voolavuse määradega; koostada töörahulolu-uuringu 

küsimustik, mis tugineb teoreetilises osas käsitletavatele materjalidele; viia läbi 

töörahulolu-uuring Pae Farmer OÜ töötajate seas ning analüüsida tulemusi; töörahulolu-

uuringu tulemustest lähtuvalt teha järeldused ja ettepanekud ettevõtte personali rahulolu 

tõstmiseks ning töötada välja meetmed personali voolavuse ennetamiseks. 

Uurimistöö andmekogumismeetodiks oli anonüümne ankeetküsimustik, mis töötajatele 

isiklikult kätte jagati. Ettevõtte neljakümnekaheksast töötajast täitis ankeedi 21 töötajat, 

vastamise protsendiks oli 43,8. 

Valdav osa vastanutest olid rahul oma töö sisuga, töökorralduse-, -koormuse, -

keskkonnaga, tööst tuleneva vastutusega, olmeruumidega, suhetega kolleegidega ning info 

liikumisega.  

Probleemsed kohad ilmnesid küsimustiku teises osas, kus paluti anda hinnang 

motivatsioonifaktoritele. Motivatsioonisüsteemiga ei ole üldse rahul 43% vastanutest ning 

pigem ei ole rahul 29%.  

Ülekaalukalt rahulolematud oldi ka töö eest tunnustamisega (sh mittemateriaalse 

tunnustamisega). 38% vastanutest ei ole üldse rahul töö eest tunnustamisega ning 14% 

pigem ei ole rahul. 
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Hinnates töö tasustamist oli küll 38% vastajatest töö tasustamisega pigem rahul, kuid 19% 

pigem ei ole rahul ja 19% ei ole üldse rahul. Seega kalduvad vastajad selles küsimuses 

siiski rahulolematusele.  

Töötasu õiglust hinnates jäi enamik vastajaid kahevahele, 38% vastas „nii ja naa.“ Teisel 

kohal oli 29%-ga vastus „ei ole üldse rahul.“ Töötasu konkurentsivõimelisusega ei olnud 

24% vastanutest pigem rahul ning 10% ei olnud üldse rahul.  

Kõrge tööstressi tase toodi välja avatud küsimuses, kus uuriti põhjuseid, mis ajendaksid 

töötajat uuritavast ettevõttest lahkuma. See kinnitas valikvastuste küsimuse tulemust, kus 

29% vastajatest ei ole oma töö stressitasemega pigem rahul ja 19% ei ole üldse rahul.  

Tegutsemisvabadusega oldi üldiselt rahul, 24% vastasid, et on pigem rahul, 14% 

vastanutest on väga rahul. Ka tööohutust hinnates oli 38% vastajatest pigem rahul. 

Arenguvõimalustega pole üldse rahul 24% vastanutest, pigem ei olnud rahul 19%. Ka 

enesetäiendamise võimaluste küsimuses kaldutakse rahulolematusele. Nimelt pole 33% 

vastajatest enesetäiendamise võimalustega üldse rahul. 

Avatud vastustega küsimustele, mis uurisid põhjuseid, miks töötajad uuritavast ettevõttest 

lahkuksid või mida nad soovitaksid töömotivatsiooni tõstmiseks, vastamisel kinnitati ka 

valikvastuste tulemusel selgunud probleemide allikaid. Võimalike lahkumispõhjustena 

mainiti madalat palka, preemiate süsteemi, tasustamise ebaõiglust, oleme tingimusi, 

sisekorda, kollektiivset mitteläbisaamist, stressi, pikki tööpäevi ning rohket töökoormust. 

Motivatsiooni tõstmiseks soovitati luua läbipaistvam tasustamise süsteem ning 

preemiatesüsteem, tõsta töötasusid ning lisaks sooviti ka juhtidepoolset suuremat huvi 

töötajate vastu ning vahetumat suhtlust. 

Autori ettepanekud töötajate rahulolu tõstmiseks ning seeläbi ka personali voolavuse 

ennetamiseks olid järgmised. Ettevõttes tuleks enam tähelepanu pöörata töötajatele 

võimaluse andmisel end tööalaselt täiendada ja pakkuda ka ettevõttesisest 

arenguvõimalust. See on oluline, kuna arenguvõimalused on üks teguritest, millel on 

voolavusele arvestatav mõju. Viimane on tähtis voolavuse ennetamise seisukohalt, kuna 

nooremapoolsed vastajad, vanuses 20-35, ei näe end ettevõttes töötamas enam kui aasta 

pärast.  
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Nooremad töötajad on mobiilsemad, seega tuleks nende hoidmiseks ettevõttes enam 

arvestada nende arenguvajadustega. Lisaks mõjuvad arenguvõimalused positiivselt 

töötajate motivatsioonile ja pühendumusele. 

Uurimusest selgus, et suurimateks probleemide allikateks töötajate jaoks on töö 

tasustamine, selle õiglus ning üldine motivatsioonisüsteem. Lähtudes sellest, et ka töötajad 

ise soovitasid motivatsiooni tõstmiseks töötasusid tõsta ja luuapreemiate süsteem, soovitas 

ka autor, et tuleks töötasude jaotumist parandada ning luua töötajale mõistetavam ja 

läbipaistvam töötasusüsteem. Lisaks eelnevale soovitas autor ka tööaja ja töötasu suhe 

paremini tasakaalustada, kuna töö on stressirohke ning tööpäevad pikad. Ettevõte peaks 

voolavuse ennetamiseks eelnevaid ettepanekuid kaaluma ka seetõttu, et töötajad kalduvad 

ka mitte rahul olema oma töötasu konkurentsivõimelisusega. 

Lisaks soovitab autor ettevõtte üldise parema toimimise nimel juhtidel aega leida 

töötajatega põhjalikumalt suhtlemiseks ning anda enam tagasisidet. Seeläbi oleks võimalik 

uurida välja ka põhjused, mis tekitavad kollektiivis pingeid ja neid probleeme lahendades 

saab vähendada töötajate stressi. 
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ANALYSING AND DEVELOPING PREVENTIVE 

MEASURES FOR EMPLOYEE TURNOVER FOR PAE 

FARMER LTD 

SUMMARY 

 

Bachelor's thesis topic was timely, because organizations have reached understanding how 

important it is to keep their employees. It’s essential to sustain employee turnover in 

specific level and to pay attention to preventing it as soon as possible. Therefore, it’s 

substantial to appreciate your employees and to create a satisfying work environment to 

prevent their turnover. The purposes of this study was analyzing and developing preventive 

measures for employee turnover for Pae Farmer Ltd. 

The following tasks were set based on the purposes of this work: peruse Pae Farmer Ltd. 

human resources policy and employee turnover rates; draw up a questionnaire on job 

satisfaction based on the theoretical part; conduct a study in Pae Farmer Ltd. and analyze 

the results; make conclusions and suggestions for raising job satisfaction and develop 

preventive measures for employee turnover. 

Data was collected using a survey on a paper form questionnaire. The questionnaire was 

divided into six parts. The first two of them were about hygiene factors such as 

management, working conditions, involvement, wages, access to information, collective, 

feedback, relationships and the institution's reputation. Questionnaire also included 

statements about satisfaction with motivation factors (development opportunities, need for 

achievement, motivation). Statements were combined based on theories of A.H. Maslow 

and F. Herzberg. Questionnaire included open questions which focused on the reasons that 

would induce employees to resign or under what conditions they would agree to stay. 

There were 48 employees working in Pae Farmer Ltd. at the time of the survey, but only 

21 of them returned filled questionnaires. Therefore, 43, 8% of the sample participated in 

the satisfaction survey.  
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Based on the survey conducted in Pae Farmed Ltd., it can be said that the level of 

personnel job satisfaction among questions about work content, job management, work 

load, work environment, the responsibilities arising from the work, utility rooms, relations 

with colleagues is quite high. 

The most dissatisfaction was caused by motivation system, recognition for work, corporate 

values, development and self-improvement opportunities. 38% of respondents see 

themselves working in Pae Farmer Ltd. only for another year. None of the employees aged 

20-35 don’t see themselves working in that establishment more than a year. Most of the 

employees aged 51-65 see themselves working there after five years. Employees aged 65 

and over see themselves working there after ten years. 

An important aspect is that 28% of employees would take a better offer from another 

company. The main reason why employees would leave was low wages. Employees 

recommended raising wages and adding bonuses to raise work motivation. Also, based on 

survey results, employees were mainly dissatisfied with motivation system, recognition for 

work. Such level of dissatisfaction could lead to employee turnover. 

In addition to low wages, employees are not satisfied with the high level of stress. 19% of 

respondents are not at all satisfied with the level of stress and 19% are rather not satisfied. 

Author of this work suggests paying more attention to employees needs to develop and 

improve themselves vocationally. This would improve employees’ job satisfaction and 

thereby prevent employee turnover. That’s important as the development opportunities are 

one of the factors which have considerable impact on employee turnover. It’s essential to 

try preventing turnover as respondents aged 20-35 can’t see themselves working there 

more than a year. To keep younger employees, the company should consider more their 

need to develop, as the younger workers are more mobile and might leave more likely. 

Furthermore, development opportunities have a good influence on motivation and 

commitment.  

Based on the results of the survey, the most dissatisfying aspect for employees was 

remuneration and motivation system. In addition to that, employees recommended raising 

wages and creating a motivation system to increase job satisfaction. Therefore, the author 

also suggested improving the distribution of earnings and creating a more transparent 

system of remuneration. 
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Furthermore, author suggests for companies better functioning, the company’s managers to 

find the time to communicate more with their employees and give feedback. Thus it would 

be possible to find out the reasons for the collective tension and thereby solving these 

problems would reduce stress. 

 



 LISAD 
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

 

Lugupeetud töötaja! 

Käesolevaga palume Teil täita Pae Farmer OÜ  töötajate rahulolu küsimustik. Küsimustik 

on koostatud koostöös Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi üliõpilasega Maali 

Sala, kes oma lõputöö raames aitab kaardistada ettevõtte töötajate rahulolu ja saadud 

tulemustele tuginedes aitab kaardistada parendusvaldkonnad. Küsimustik on anonüümne 

ning tulemusi kasutatakse ainult üldistatud kujul. Küsitluse täitmine võtab aega 

orienteeruvalt 10 minutit. 

Järgnevalt palun valige iga väite juures vastus, mis enim väljendab Teie isiklikku 

arvamust, märkides see ringiga. 

Vastuste skaalaks on: 0 – ei oska öelda 1- ei ole üldse rahul, 2 – pigem ei ole rahul, 3- nii 

ja naa, 4 – pigem olen rahul, 5- olen väga rahul. 

 

1) Palun andke hinnang, kuivõrd olete rahul ettevõttes … 

 Ei oska 

öelda 

Ei ole 

üldse 

rahul 

Pigem ei 

ole rahul 

Nii ja naa Pigem 

olen rahul 

Olen 

väga 

rahul 

töö sisuga 0 1 2 3 4 5 

töökorraldusega 0 1 2 3 4 5 

töökoormusega 0 1 2 3 4 5 

töökeskkonnaga 0 1 2 3 4 5 

tööst tuleneva vastutusega 0 1 2 3 4 5 

olmeruumidega 0 1 2 3 4 5 

suhetega kolleegidega 0 1 2 3 4 5 

info liikumisega 0 1 2 3 4 5 
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motivatsioonisüsteemiga 0 1 2 3 4 5 

töö eest tunnustamisega 

(sh mittemateriaalse 

tunnustusega) 

0 1 2 3 4 5 

töö tasustamisega 0 1 2 3 4 5 

töötasu õiglusega 0 1 2 3 4 5 

töötasu 

konkurentsivõimelisusega 

0 1 2 3 4 5 

töö stressitasemega 0 1 2 3 4 5 

tegutsemisvabadusega 0 1 2 3 4 5 

tööohutusega 0 1 2 3 4 5 

arenguvõimalustega 0 1 2 3 4 5 

enesetäiendamise 
võimalustega 

0 1 2 3 4 5 

 

ettevõtte  mainega 0 1 2 3 4 5 

ettevõtte väärtustega 0 1 2 3 4 5 

ettevõtte poliitika ja 

tegevuspõhimõtetega 

0 1 2 3 4 5 

ettevõtte juhtimisega 0 1 2 3 4 5 

kaasamisega otsuste 

tegemisse 

0 1 2 3 4 5 

tagasisidega  0 1 2 3 4 5 

eraeluks jääva ajaga 0 1 2 3 4 5 
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2) Kas näete end ettevõttes Pae Farmer OÜ töötamas ka... 

(Märgi ristiga sobiv vastus) 

 1 aasta pärast 

 5 aasta pärast 

 10 aasta pärast 

 15 aasta pärast 

 20 aasta pärast 

 Enam kui 20 aasta pärast 

3) Kui Teile tehtaks parem tööpakkumine teisest ettevõttest, kui tõenäoliselt Te 

võtaksite selle vastu? 

Ei oska 

öelda 

Kindlasti ei 

võtaks  

Pigem ei 

võtaks 

Nii ja naa Pigem 

võtaks 

Kindlasti 

võtaks 

0 1 2 3 4 5 

Soovi korral kommenteerige oma vastust. 

..................................................................................................................................................

.............................................................................................................. ................................... 

4) Mis võiks olla põhjuseks, et lahkuksite töölt ettevõttest Pae Farmer OÜ? 

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

5) Mida soovitaksite töömotivatsiooni suurendamiseks ettevõttes Pae Farmer OÜ? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................ ..................

.................................................................................................................................................. 
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6) Töötamise staaž ettevõttes (aastates): 

(Märgi sobiv vastus ristikesega.) 

 Kuni aasta 

 1-5 

 6-10 

 11-15 

 16-20 

 Enam kui 20 aastat 

 7) Vanus 

 
Alla 20 

 20-35 

 36-50 

 51-65 

 Üle 65 

8) Sugu 

 Naine 

 Mees 
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Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  
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