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LÜHIKOKKUVÕTE EESTI KEELES 

 

Käesoleva bakalaureusetöö esimene osa annab ülevaate personali värbamise ja valiku 

teoreetilistest alustest. Teoreetilise alusmaterjalina on kasutatud eesti ja erinevate välisautorite 

personaliteemalist kirjandust. Töö teises osas käsitletakse ettevõtte Lasita Maja Production AS 

(edaspidi Lasita Maja) personalipoliitikat, värbamise ja valiku protsessi ettevõttes ning 

analüüsitakse tootmistööliste seas läbiviidud ankeetküsitluse vastuseid. Valimi moodustasid 

ettevõtte tootmistöölised. Uurimuse probleem tuli vajadusest lähemalt uurida personali 

värbamise ja valiku protsessi, kuna töötajad ettevõttes sageli vahetuvad ja tööjõu voolavuse 

probleem on aktuaalne. Töö tarbeks on kasutatud meetodeid, milleks on ankeetküsitlus 

tootmistööliste seas ning intervjuu ettevõtte juhiabi-personalijuhiga. Uuritav probleem ilmnes 

autori viibimisega praktikal Lasita Majas ning värbamise ja valiku protsessi jälgimisega. 

Vaatlusalune grupp koosnes ca 130 tootmistöölisest. Suur tööjõu voolavuse probleem oli 

tingitud tähtajaliste töölepingute sõlmimisest töötajatega. Muutus töölepingute tähtajatuks 

muutmisel kindlasti vähendab tööjõu voolavust ettevõttes, kuna tähtajatu töölepingu korral 

tekib töötajatel kindlustunne tuleviku ees. Selgusid ka noorema- ja vanemaealiste töötajate 

ning eesti- ja vene rahvuste erinevused personali värbamise ja valiku protsessis. Autori soov 

on järelduste ning parendusettepanekutega ettevõtte töö täiustamine 

 

 

 

 

 



 

 

LÜHIKOKKUVÕTE INGLISE KEELES 

 

The first part of this BA thesis provides an overview of the theoretical basis of personnel 

recruitment and selection, using HR-related literature from various Estonian and international 

authors covering recruitment and personnel selection as the main source of information. 

Second part of this thesis studies the human resource policy, recruiting and selection process 

at Lasita Maja Production PLC and analyses results of the survey conducted among 

production workers of that company. The selection for the survey consisted only of the 

production workers of Lasita Maja Production PLC. The subject matter of the thesis was 

relevant due to the need to analyze in more detail the recruitment and personnel selection 

process, since the employees in the company change frequently and the attrition rate is an 

actual and topical issue. 

  

Methods used for this thesis were creating a questionnaire form and conducting the survey 

among production workers, with an additional interview with the management support / 

human resource manager. The topic of this thesis became evident when the author was 

working at Lasita Maja Production PLC as an intern and was observing the recruitment and 

personnel selection processes. 

The group being observed was ca 130 production workers in size. Large attrition rate was 

caused by making fixed-term contracts with the employees. Changing the fixed-term 

employment contracts to permanent employment contracts should reduce the attrition rate in 

the company, since permanent employment contract gives the employees more security and 

guarantee for the future. Differences between younger and older personnel, but also between 

Estonian and Russian employees concerning the recruitment and personnel selection became 

clear. Author wishes to improve the workflow management with her conclusions and 

enhancement proposals.  
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti tööjõuturg on hetkel suhteliselt keerulises olukorras, sest Eesti Statistikaameti andmete 

põhjal oli 2014. aastal aastakeskmine töötute arv ligi 50 000 töötut [Tööturg.2014]. Ettevõtted 

vajasid olenemata töötute suurest hulgast uusi töötajaid. Probleem seisneb just kvalifitseeritud 

tööjõu puuduses. Tänu kirjeldatud olukorrale on töö teema praegu väga aktuaalne, sest 

probleemid, mis seonduvad personali värbamise ja valiku protsessiga ettevõttes mõjutavad ka 

tööjõu voolavust ja püsivate töötajate raskendatud leidmist. Ka ettevõte Lasita Maja 

Production AS (edaspidi Lasita Maja) vajab tööle oskustööliseid, keda tööjõuturul on vähe, 

seejuures üldine töötute arv on suur. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on teoreetiliste materjalide baasil kirjeldada personali 

värbamise ja valiku olemust ning tootmistööliste personalipoliitikat ja ettevõtte 

ankeetküsitluse analüüsi põhjal selgitada personali värbamise ja valiku protsessi Lasita Majas. 

Lisaks anda ettevõttele soovitusi edasise personalitöö täiustamiseks. 

Antud teema väljaselgitamiseks uuriti põhjalikult Lasita Maja personalipoliitikat ja analüüsiti 

värbamise ja valiku protsessi ettevõtte tootmistööliste kontekstis.  

Lasita Maja kontserni kuulub mitu tütarettevõtet, kuid autor spetsialiseerub bakalaureusetöös 

neist suurimale aiamajatootjale, kelleks on Lasita Maja. Uurimisobjektiks on organisatsiooni 

tootmistöölised. 

Bakalaureusetöös on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Anda teoreetiline ülevaade personali värbamise ja valiku olemusest, protsessidest ning 

meetoditest; 

2. Uurida Lasita Maja personalipoliitikat, kaardistada ja analüüsida personali värbamise ning 

valiku protsess Lasita Maja  tootmistööliste näitel; 
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3. Tehtud analüüsi tulemustele tuginedes teha järeldusi ja parendusettepanekuid 

organisatsioonile personali värbamise ning valiku protsessi täiustamiseks. 

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist, millest esimene peatükk annab ülevaate personali 

värbamise ja valiku teoreetilistest alustest, meetoditest ning olemusest. Töö teises osas on 

välja toodud Lasita Maja üldiseloomustus, kasutatud uurimismetoodika ning Lasita Maja 

tootmistööliste seas läbiviidud ankeetküsitluse tulemuste analüüs. 

Kuna 2014. aastal viibis töö autor Lasita Majas personalitöö praktikal ja koostas selle kohta 

praktikaaruande, omab ta ülevaadet ettevõttest ja seal toimuvast tööst. Ettevõttepraktika läbis 

autor juhiabi-personalijuhi juhendamisel ning puutus tihedalt kokku personali valiku ja 

värbamise protsessiga ning tööjõu voolavuse probleemiga. 

Uurimismeetodina koostas töö autor ankeetküsimustiku Lasita Maja tootmistöölistele 

arvestades ettevõtte juhtkonna soove. Küsitluse analüüsi tulemuste alusel tehti ettepanekud ja 

soovitused Lasita Maja tootmistööliste värbamise ja valiku tõhustamiseks. Lisaks teoreetilisele 

erialakirjandusele on töös allikatena kasutatud personalitööd puudutavaid 

kvaliteedijuhtimisesüsteemi dokumente (Lasita Maja personalipoliitika, töökorraldusreeglid, 

Lasita Maja struktuur ning 2012. ja 2013. aasta Lasita Maja aastaaruanded) 

Bakalaureusetöö teema valik on seotud vajadusega vähendada tootmistööliste sagedast 

vahetumist Lasita Majas. Seoses sellega oli oluline uurida ja analüüsida tootmistööliste 

värbamise ja valiku protsessi. 
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1. PERSONALI VÄRBAMINE JA VALIK 

 

1.1. Personalijuhtimine ja funktsioonid 

 

Iga ettevõte koosneb suuremal või väiksemal hulgal töötajatest, kes moodustavad personali. 

Personalijuhtimine on protsess, mis liidab juhtimistegevuse ja organisatsiooni töötajatega. 

Personalijuhtimine hõlmab juhtimist kui protsessi, personali värbamist ja valikut, 

organisatsiooni tegevust ja töötajaid. 

Mary Parker Folletti ja Elton Mayo teoreetilised ja klassikalised käsitlused on personali 

juhtimise algeks ning pärinevad 20. sajandist. Personali juhtimise kui kaasaegse rakendusliku 

teaduse rajajad on peamiselt USA teadlased. (Türk, Siimon 2003:170) 

Mitmed autorid on personalijuhtimist erinevalt nimetanud, näiteks raamatu "Organisatsioon ja 

juhtimine" autor Raoul Üksvärav nimetab personalijuhtimist mehitamiseks. (Üksvärav, 

2004:138). Personalijuhtimist nimetatakse ka inimressurssi juhtimiseks, mis on juhtimise 

põhifunktsioon hõlmates töötajate juhtimist organisatsioonis ja selle tegevuse korraldamises 

ning mõjutamises püstitatud eesmärkide saavutamise nimel (Türk 2005: 11).  

Personalijuhtimine toimub igas ettevõttes, olenemata töötajate arvust. Terve ettevõtte heaolu 

sõltub personalist ja kogu kollektiivist, kes ühise eesmärgi nimel vaeva näevad. 

Personalijuhtimise eesmärkideks on uute töötajate otsimine ja olemasolevate hoidmine 

ettevõttes. Eestis on hetkel väga muutuv olukord, kuna palju on mooduseid, kuidas töötajaid 

ettevõttesse värvata ja valikuid, mille alusel teha parim valik. Tendents on suurettevõtetel ja 

väikeettevõtetel erinev- suuremad liiguvad seda teed, et kasutavad värbamisfirma teenuseid ja 

väiksemad korraldavad kogu protsessi ettevõttes ise. 

Personalijuhtimise funktsioonide hulka kuuluvad mitmed tegevused, näiteks töö analüüs ja 

planeerimine, töö eesmärkide seadmine, personali värbamine ja valik, palgaarvestus ja-
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poliitika, koolitamine ja hindamine, juhtimise arendamine, tööandjate ja töövõtjate vaheline 

suhtlus, töötervishoid ja- ohutus ning administratsioon ja dokumentatsioon. (Alas 2005:37) 

Personalijuhtimise funktsioonid on välja toodud joonisel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Personalijuhtimise funktsioonid. Allikas: autori koosatud  

 

Antud tegevused on personalijuhi peamisteks tööülesanneteks. Personalijuhi tegevuses 

lähtutakse pädevusest antud valdkonnas, oskuslikest kogemustest, erialastest teadmistest ja 

väga heast suhtlemisoskusest, et tagada ettevõtte pingevaba ja ühise eesmärgi poole küündiv 

meeskond. 

Võimekas personalijuht suudab oma ettevõttes hea meeskonna kokku panna- see on ettevõttele 

vaid võiduks nii arvnäitajates kui ka inimestevahelistes suhetes. Ettevõtte meeskonnaks võib 

nimetada teatud gruppi inimesi, kes teevad samasugust tööd ning annavad aru samale isikule. 

Meeskonnatöö võlu peitub selles, kui palju terve rühm inimesi suudab üheskoos tööd ära teha. 

(Meeskonna …2010:15) 
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1.2. Personali värbamine 

 

Personali värbamine on tegevus, mille käigus informeeritakse ja kutsutakse  nõutavate 

oskustega töötajaid kandideerima vabale ametikohale ettevõttes. 

Personali värbamise allikad ja vahendid on toodud joonisel 2, et paremini selgitada värbamise 

protsessi. 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Personali värbamise allikad ja vahendid. Allikas: (Türk, Siimon 2003:178) 

Värbamisprotsess saab alguse vakantsest ametikohast ettevõttes ja viib edasi kandideerimiseni. 

Kandideerimisinfo on erinevates infoallikates avalikustatud ja täpsustatud nõutud ametikoha 

nõuete ning tingimustega. Uue töötaja otsingud on ettevõttele aeganõudvad ja rasked, sest 

soovitakse leida kõigist variantidest parim. Personali värbamine kui protsess kulmineerub 

sobiva kandidaadi leidmisega. Enne kulminatsiooni on vaja läbida erinevad etapid, milleks on: 

1. Kindla värbamisstrateegia ja plaani koostamine; 

2. Kandidaatide otsing; 

3. Sobivate kandidaatide sõelumine; 

4. Teatud hulga kandidaatide säilitamine .(Alas 2005 : 55) 
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Enne, kui asutakse sobivat töötajat otsima, pannakse paika kindel plaan ja töötatakse välja 

strateegia, mis algab vakantse töökohaga ning lõppeb sobiva kandidaadi leidmisega. 

Strateegiline plaan uue töötaja värbamisel hõlmab kindlaid kriteeriume töötajale, juhtkonna 

ootusi ja majanduslikku aspekti kulutuste näol. (Chapman 2010:125) Tähtis on eelnevalt 

mõelda ka kuludele, mis värbamisega kaasnevad või kellegi kolmanda töötaja tööle, kes on 

värbamisse kaasatud. 

Kandidaate laekub reeglina suurel hulgal, siis on mõistlik säilitada neid töölesoovijaid, kes ühe 

või kahe omaduse pärast ei vasta etteantud tingimustele, sest valikuküsimustes tuleb siiski 

kandidaat ära kuulata temaga kokku saades või vesteldes ning alles seejärel langetada otsus. 

Töötajaid oma ettevõttesse võib leida mitmel erineval viisil, alustades Töötukassaga ja 

lõpetades suulise informatsiooniga, mis levib tuttavate, sõprade ja sugulaste vahel. Selle 

vahemiku sisse jäävad veel erafirmad, kes tegelevad töötajate värbamise ja valikuga, 

õppeasutused, kust saab alguse ettevõttepraktika kogemus ja edasine töösuhe, erinevad 

kuulutused ja reklaam ajakirjanduses, interneti lehekülgedel ja töökuulutusteated 

paberkandjatel erinevates kohtades ja ettevõtetes. (Chapman 1999:28) 

Personali värbamine koosneb organisatsiooni sisesest ja välisest värbamisest ning põhineb 

ettevõtte sisestel ja välistel allikatel ja vahenditel (Türk 2005:103). Värbamise kavandamisel 

peab ettevõte kindlaks tegema kindlad allikad ja vahendid, mille alusel jätkub 

värbamisprotsess. 

 

 

1.2.1. Organisatsioonisisene värbamine 

 

Hea võimalus töötajaid värvata on ka ettevõtte siseselt, sest antud meetodi hea eelis on see, et 

ettevõttele on juba teada konkreetse töötaja tugevad ja nõrgad küljed. Omamoodi boonus on 

see samuti töötajale, kes juba tunneb tööd, kaaskolleege ja töökeskkonda ning kes saab sellest 

tunnustust ja indu, et just tema on osutunud ettevõtte poolt valituks. Töötajal on olemas 

motivatsioon jätkata tööd positiivses olekus ja ettevõte on leidnud usaldusväärse ning 
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kohusetundliku töötaja ära jättes seega värbamisprotsessid ja valikud, mis on aeganõudvad ja 

kulukad. (Lloyd jt 1991 :137,138) Töötajate motiveerimine, head tingimused eneseteostuseks 

ja personali kujundamise riskide vähendamine pikendab organisatsioonisisese värbamise 

eeliste nimekirja. (Türk, Siimon 2004:178) Organisatsioonisisese värbamise peamiseks 

puuduseks on uuenduste ja uudsuse puudus, kuna oma ettevõtte töötaja lähtub eelkõige 

tuttavast keskkonnast ja värsked ideed ning ettepanekud puuduvad. Puuduste loetellu 

lisanduvad ka teiste kaastöötajate emotsioonid, kes ei osutunud valituks ja kelles võis 

kaaskolleegi valimine teatud meelehärmi tekitada ning motivatsiooni langetada. Valed 

arusaamad ja töötajate/juhtide omavaheline suhtlus võib tõsta valiku ebaadekvaatsesse seisu, 

näiteks juhi ja alluva väga hea läbisaamine.(Personalijuhtimise…2012: 91) 

Organisatsioonisisese värbamise põhivahendid saab kokkuvõtvalt liigitada 

organisatsioonisisese liikumise vormideks, nagu näiteks üleviimine, taandamine ja edutamine. 

Töötaja üleviimine võib aset leida töökorralduse muutuste, ettenägematute olukordade tõttu 

tööl ja ka üldiste töökorraldusreeglite muutustes. Selline muutus võib tuleneda nii töötajalt, 

kes soovib mingil konkreetsel oma tööülesandeid muuta kui ka ettevõttelt seoses 

sisemuutustega igapäevatöös avardades töötaja oskusi ja mitmekülgsust. (Johns 1992: 555) 

Taandamine kui üks organisatsioonisisese värbamise vahendeid on töötaja taandamine 

madalamale ametikohale ja töötasule. Selline liikumise vorm on ebameeldiv ja alandav 

eelkõige töötajale ja teostatakse ettevõttes väga harva. 

Edutamisel on oluline arvestada iga konkreetse töötaja väärtustega. Väärtustades töötajat oma 

tööülesannete täitmisel ja pakkudes talle kõrgemat ametikohta, loob usaldusväärse ja tänuliku 

suhte töötaja ja ettevõtte vahel. Positiivne sisekliima ettevõttes on aluseks kõrgeteks 

saavutusteks ja pühendunud motivatsioonile. ( Servinski jt 2008: 98) 
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1.2.2. Organisatsiooniväline värbamine 

 

Juhul kui ettevõte ei leia oma töötajate seast sobivat kandidaati, soovitakse spetsiifilist 

teadmist või oskust või on soov uuele mõtteviisile ja värsketele  ideedele, siis otsustatakse 

välise tööjõu otsingu kasuks (Personalijuhtimise…2012: 93). 

Organisatsioonivälise värbamise allikate gruppi kuuluvad töötud, koolide lõpetajad, 

organisatsiooniväline reserv, konkurentide töötajad ja sobiva ametikoha otsijad. 

Alljärgneval joonisel on välja toodud organisatsioonivälise värbamise allikad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Organisatsioonivälise värbamise allikad. Allikas: autori koostatud 

 

Organisatsioonivälise värbamise allikadvärbamise allikad. 

allikad. 

 
Koolide lõpetajad 
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Koostöö kõrgkoolidega on oluline värbamise allikas, sest nii on võimalik ettevõttesse värvata 

kõrgharidusega juhte või spetsialiste. Ka töötute seast on mõttekas valida kollektiivi töötajat, 

eelkõige madalamat kvalifikatsiooni vajavatele ametikohtadele. Aruka ettevõtte juurde kuulub 

alati teatud töötajate grupp, kas endised töötajad või kandideerinud tööotsijad, kelle seast 

sobivaim välja valida. Aina enam kogub populaarsust sobiva ametikoha otsijate hulk, kes 

pidevalt tööturgu uurivad ja püüdlevad järjest enam ideaalse töökoha poole. Veidi markantsem 

hulk töötajaid on konkurentide seast, kuna tuleb arvestada võib-olla ebalojaalse mainega, sest 

nende kogemused ja pädevus võivad ohustada ettevõtet ja palgasoovid kõrgeks ajada. 

(Armstrong 2001:397) 

Töötajate palkamine ettevõttesse on vastutusrikas ja otsustav tegevus. Kindel plaan ja 

vahendid viivad alati sihile- sobiva töötaja leidmiseni. Kuna allikaid ja variante on palju, tuleb 

valida kindlad värbamiskanalid ja nendele toetuda. 

Organisatsioonivälised värbamiskanalid on järgmised: 

 Ettevõtte kodulehekülg koos kasuliku ja informeeriva teabega; 

 Juhtide kasutamine värbamisel spetsialistide leidmiseks siseringi kaudu; 

 Koostöö koolide ja ülikoolidega, et värvata tulevane töötaja; 

 Spetsiaalsete värbamisettevõtete teenuste kasutamine personali otsinguil; 

 Reklaam igapäeva meedias; 

 Ettevõtet kajastavad artiklid ja lood; 

 Praeguste töötajate soovitused; 

 Tööturuamet uute töötajate värbamiseks; 

 Erialaliidud ja erialaühingud spetsiaalsete oskustega töötajate leidmiseks; 

 Erinevad sotsiaalvõrgustikud inimeste igapäevaelus. (Personalijuhtimise…2012:92). 

Teatud eelised ja puudused on ka organisatsioonivälisel värbamisel. Põhiliseks eeliseks on uue 

töötaja palkamisel uus suund ja inimese innovatiivsed ideed ning mingi kindla oskuse, 

professionaalsuse lisandumine ettevõttesse selle näol. Uue töötaja puhul ka väljakoolitamise 

võimalus ettevõtte reeglitele ja vajadustele vastavalt ning olemasolevate töötajate püüdlused 

näida töökad, professionaalsed. (Sealsamas) 
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Puudused algavad inimsuhete tasanadil, näiteks mittesobimine omavahel ja arusaamatuste 

tekkimine olemasolevas kollektiivis, sest inimesed on isikupärased ja võivad kangekaelselt 

käituda. Ajaline puudus lisandub uue töötaja sisseelamise võimest ja sellest, kuidas harjutakse 

uue ettevõtte ja meeskonnaga. (Drucker 2003:201) 

 

 

1.2.3. Värbamise alternatiivid 

 

Personali värbamise ja valiku protsess on kulukas ja keeruline ning lojaalset töötajat on raske 

leida, vastavalt sellele on ettevõtted aina enam hakanud kasutama alternatiive ehk muid tööjõu 

rahuldamise võimalusi. Personali värbamise põhilisteks alternatiivideks on ületunnitöö, 

ajutised töötajad, allhange ja töötajate rentimine. ( Türk 2005: 107) 

Ületunnitöö on töötamise suurendamise vajadus tööjõu normtundide arvust rohkem. Hetkel 

kehtiva seaduse kohaselt on ületunnid maksustavad 1,5-kordselt.Vaid vääramatu jõu korral ei 

tehta ületunnitööd kokkuleppel, kuna vääramatu jõud ei tulene tööandjast ja selline olukord 

ettevõttes oleks ajutine. Sellise olukorra puhul on töötaja kohustatud tegema ületunnitööd. 

Nelja tunni möödumisel töötegemisest juhul, kui vahetustöötaja on jätnud tööle tulemata ning 

tööiseloom nõuab töö jätkamist, on tegemist ületunnitööga. [Töö- ja puhkeaja seadus 2001,§ 7 

lg 1-5] Tööandjad pole siiski ületunnitöö rakendamisest huvitatud, kuid töövõtjad seevastu 

soovivad töötada, et lisatasu saada. On täheldatud, et ületunnitöö meetodit kasutades tööjõu 

tootlikkus langeb ja tööandja palgakulu suureneb. Töötajate puhul võib saada harjumuseks 

lisatasu saamine igakuiselt. (Karjane jt 2008: 167) 

Ajutiste töötajate alla liigitatakse ettevõtte töötajad, kes saavad töötasu tehtud töötundide, 

tükitöö või konkreetsete tööülesannete sooritamise eest. Personali leidmisel kasutatakse tihti 

värbamisettevõtete abi, kes spetsiaalselt tegelevad ettevõttele personali otsinguga. Taolised 

ettevõtted suudavad ka varustada ajutiste töötajatega, keda on lihtne ja mugav palgata ning 

töösuhte lõpetamise korral on võimalik neist kiirelt vabaneda. Valdkond, kus ajutisi töötajaid 

kasutatakse on lai, alates madalapalgalisest konveiertööst kuni tippspetsialistideni välja. 
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Lõpplahendusena nähakse sobiva töötaja lepingu pikendamist ja siduvate lepingute sõlmimist. 

Vahendustasu makstakse värbamisettevõttele, kes ajutisi töötajaid vahendab. (Türk, 2005: 

108) 

Vahend, mis tekib toote valmistamisel või mingi konkreetse teenuse osutamisel on allhange. 

Allhanget teostab üks firma teisele siis, kui ühel ettevõttel tekib suurem nõudlus mingile 

konkreetsele kaubale või teenusele ajutiselt. Ajutise tegevuse suurenemise protsessis tehakse 

koostööd ettevõttega, kes töötajad värbab ja nendega lepingu sõlmib - selline protsess on 

otstarbekas ja sobiv juhul kui tegemist on kiire perioodiga ettevõtte tegevuses. Lühidalt öeldes, 

antakse teatud ajutiste tegevuste tegemine lepingu alusel teisele ettevõttele. (Türk 2005: 109) 

Töötajate rentimine on tegevus, kus kaks ettevõtet sõlmivad töötajate kasutamise lepingu, 

milles üks ettevõte rendib teiselt ettevõttelt tööjõudu. Teenust kasutatakse juhul, kui oma 

töötaja lahkub ootamatult töölt. Eeldades, et teenus on kiire ja sobiv ning võimaldab personali 

värbamise ja valiku protsessi vahele jätta ning seejuures kulusid minimeerida. Renditeenus 

tuleb päevakorda suurenenud töömahu korral, ajutiste olukordade tõttu ja töötajate 

lahkumisega seotud probleemidega, näiteks töötaja pikaajaline haigestumine jne. (Mikiver 

2010:31) 

 

 

1.3. Personali valiku protsess 

 

Protsess, mida nimetatakse personali valikuks, on sobiva ja parima kandidaadi väljavalimine 

lähtudes eelnevast teabest konkreetse isiku kohta. Valik võib olla kandidaadile negatiivne või 

positiivne, st kas ettevõte langetab valiku kandidaadi kasuks ja sõlmib tema töölepingu või 

vastupidi. 

Parima võimalik valiku tegemisel tuleb lähtuda kindlasti juhtkonna soovidest, ametikohale 

esitatavatest nõuetest, tööturust ja kandidaatide hulgast. Et valikuprotsess oleks edukas, peab 
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silmas pidama ka seaduslikku aspekti, tegevustulemust ning kulude käitumist valiku protsessi 

raames. ( Messmer jt 2008:108) 

Personali valiku protsess saab alguse laekunud avalduste või CV-de näol, mis on laekunud 

töökuulutuse peale. Enne peab olema ka kokkulepitud värbamisallika valik, kui liikuda edasi 

valiku protsessi suunas, millele järgneb töövestlus. Vestluse tagajärjel tehakse otsus ja 

olenevalt otsusest kas sõlmitakse või ei sõlmita tööleping poolte vahel .( Dessler 2008: 211) 

Kandidaatide oskused CV ehk elulookirjeldust koostada on mitmeti erinevad. Tihti on välja 

toodud vaid tööandja nimetus, ametinimetus ja töösuhte kestus, kuid kõige olulisem, näiteks 

tööülesanded ja tegevused on CV-s kajastamata. Raske on hinnata kandidaati, kel puudub 

varasem töökogemus üldse. (Mikiver 2010: 39) 

Tööintervjuu ettevõttes peab olema jaotatud tinglikult kaheks. Esimene pool on kindlalt üles 

ehitatud rangetele ja piiratud küsimustele, teise osa moodustavad vabamad küsimused. 

Alljärgnevalt on välja toodud mõned soovitused vestluse läbiviimiseks: 

 Tööintervjuu koha valik on väga tähtis, eelistades vaikset ja eraldatud kohta. 

 Ausad vastused on kindlasti tulema, kui kandidaat saab tunda end vabalt ja mugavalt. 

 Hea märk tööandjast on ka kandidaadile anda võimalus küsimusi esitada. 

 Teha kindlaks, kas kandidaat on nõus kohe tööle asuma, katseajal töötama või läbima nn 

proovipäeva (Chapman 1999: 35). 

Tööintervjuule järgneb valiku langetamine, väljavalituks osutunud kandidaadile konkreetse 

tööpakkumise tegemine ning viimased läbirääkimised. Valikuprotsess lõppeb töölepingu 

sõlmimisega mõlema osapoole kokkuleppel. (Alas 2008:104) 
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1.3.1. Personali valiku meetodid 

 

Tööintervjuu, CV, taustauuring, soovituskirjad, testid ja käitumisülesanded on personali valiku 

meetoditeks ja aitavad ettevõttes valikut langetada. Eesmärk ettevõttes on värvata sobivaim 

kandidaat paljude hulgast. (Türk, Siimon 2004:184) 

Personali valiku meetodid on toimumise järjekorras alljärgnevas loetelus sõnastatud: 

1. Kandideerimisdokumentide esitamine; 

2. Soovituste ja taustauuringu kontroll; 

3. Eelintervjuu; 

4. Testid; 

5. Käitumisülesanded; 

6. Põhjalikum taustauuring vajadusel; 

7. Intervjuu; 

8. Esmane valik; 

9. Teisene valik (Üksvärav 2004:154-155). 

Kandideerimisdokumentideks on CV koos kaaskirja ja ankeediga. Paljud organisatsioonid 

nõuavad lisaks eeltoodud dokumentidele ka motivatsioonikirja. Korrektselt koostatud CV 

annab kandidaadist hea ülevaate. Kaaskirja koostamisel pööratakse enam tähelepanu 

spetsiaalse oskuse või teadmise rakendamisesse ja kirjeldamisesse kandideeritava töökoha 

tarbeks. Ankeet sisaldab põhiandmeid töölesoovijast, et seda infot koheselt analüüsida. 

Taustauuringu tulemusena kogutakse kokku info kandidaadi eelneva töö ja kogemuste kohta. 

Vajadusel tehakse kontroll esitatud dokumentide täpsustamiseks ja küsitletakse kolleege või 

endisi ülemusi. Soovitused juhtidelt saadakse reeglina hea töösuhte lõpus ja need on lisatud ka 

CV-le. 

Testide valikust on juttu pikemalt alapeatükis nr 1.3.2., kus erinevate kirjandusallikate põhjal 

on välja toodud testide valik ja kasutamine ettevõtetes. Käitumisülesanne aitab kandidaadi 
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tööoskust kontrollida mingis kindlas tegevusvaldkonnas. Selleks luuakse kindel situatsioon ja 

suunatakse  kandidaat ülesanne täitma. Valiku määrab ülesande sooritatus ja oskuste hinnang. 

Intervjuu on personali valiku põhimeetod, mille käigus viiakse kandidaadi ja tööandja vahel 

läbi suuline vestlus, et kontrollida ja täheldada intervjueeritava sobivust pakutavale 

ametikohale. Intervjuu läbiviija(te)ks võib/võivad olla ettevõtte juht, personalijuht, osakonna 

juht, potentsiaalne kaaskolleeg, mõni muu ettevõtte töötaja või inimene värbamisfirmast. 

(DeCenzo, Robbins 1988:193) Tööintervjuu annab põhjaliku ülevaate kandidaadist, tema 

käitumismaneerist, suhtlemisoskusest ja olemusest. Vestluse käigus saadavad vastused loovad 

teatava ülevaate ka inimese teadmistest, olenevalt kas nendeks on silmaringi tasandil olevad 

teadmised või süvateadmised. (Armstrong 2001: 403) 

 

 

1.3.2. Personali valiku testid 

 

Personali valiku testid on abinõud, mis aitavad määrata intelligentsuse, isiksuse, võimete ja 

võimekuse tasemeid. Test on etteantud küsimustega ja valikvastustega teadmiste kontrolli 

meetod, mis annab hea ülevaate kandidaadi oskustest, teadmistest ja intelligentsusest. 

Enamlevinumad testide tüübid on: 

 Intelligentsuse test; 

 Isiksuse test; 

 Võimekuse test; 

 Sobivuse test; 

 Olemuse test (Armstrong 2001: 435). 

Psühhomeetrilisi teste, mida nimetatakse inimese käitumise objektiivseteks ja 

standardiseerituteks mõõtmisvahenditeks konkreetsel tegevusalal, kasutatakse eelkõige 

personali valikul. Tulemuste reliaablus ja valiidsus tagavad töö objektiivsuse. Test näitab 

eelseisva töö jaoks olulisi omadusi, ajafaktoreid ja soorituse hindamise ühisel eesmärgil. 

Tulemused, mis saadakse testi organiseerimiseks, tulemi töötlemiseks ja analüüsimiseks, 
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vajalike normatiivide või teatud rühmadega võrdlemiseks, tagavad standardiseerituse. 

(Personalijuhtimise…2012: 160) 

Psühhomeetrilised testid jagunevad omakorda maksimaalset sooritust  mõõtvateks testideks  ja 

tüüpilist käitumist mõõtvateks küsimustikeks. Intelligentsuse ja võimekuse testid näitavad 

töölesoovija üldist, keelelist, arvulist, ruumilist, mehaanilist jms võimekust. Küsimustikud 

koostatakse isiksuse, motivatsiooni, väärtuste ja huvide kohta. Eestis puudub psühholoogiliste 

testide seadusega läbiviimise kord, lähtutakse eetilistest põhimõtetest, näiteks ja ettevõtte 

(Personalijuhtimise…2012: 161) 

Personalivaliku tõhusus sõltub testide rakendamises, kuna see aitab tagada inimeste käitumise 

ettevõttes seatud ootustele. Tööandjad kasutavad värbamisprotsessis rohkem võimekuse ja 

teadmiste/oskuste teste, sest tulemused testidel on praktilised ja loovad töötajast selgema pildi. 

Tabelis 1 on selgitatud kolme suurema enamlevinud testi rühma ja nende ülesandeid ning välja 

toodud ka kasutamise eesmärk. (Vahur, 2007: 86-88) 

Tabel 1.Personali valiku testid. Allikas: (Vahur 2007: 86-88) 

 

 

Isiksusetestid 

Ülesanne mõõta inimesele 

omaseid käitumismaneere ja 

reageerimist 

Kasutatakse intervjuu 

ettevalmistamisel 

 

 

Võimekustestid 

Ülesanne mõõta inimese 

võimet lahendada erinevaid 

probleemolukordi 

Kasutatakse filtrina 

kandidaatide välistamiseks 

 

 

Teadmiste testid 

Ülesanne mõõta inimese 

teadmisi etteantud ülesande 

lahendamisel 

Kasutatakse filtrina 

professionaalse valdkonna 

teadmisel 

 

Töötajate testimine on seega personali valiku üks lahutamatu osa ja annab väga hea ülevaate 

kandidaadi oskustest ja võimetest, et luua selge arusaam tema sobivusest ametikohale. 
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2. PERSONALI VÄRBAMINE JA VALIK ETTEVÕTTES 

LASITA MAJA PRODUCTION AS 

 

2.1. Lasita Maja Production AS üldiseloomustus 

 

Puidutööstus kui eraldiseisev valdkond Eesti töötleva tööstuse raames on hetkel üks suuremaid 

ja võimsamaid. Puidutööstus arenes enne kriisi küllaltki kiires tempos, kuid sai viimases 

majanduslanguses suhteliselt rängalt kannatada. Lisaks nõudlusele võib toorme pakkumine 

olla suhteliselt muutlik, sõltudes ilmast, naaberriikide tollipoliitikast ja siseriiklikust 

seadusandlusest. Nüüdseks on sektoris suurem konsolideerumine juba toimunud ning eelseisev 

periood on loonud head võimalused erinevate seadmete operaatoritel ning spetsialistidel.  

Käesolev bakalaureusetöö kajastab Lasita Maja Production AS tegevust ja arvulisi näitajaid, 

kuna on kontserni suurim ettevõte. Ettevõttes töötab 01.05.2015 seisuga 140 töötajat, kellest 

130 on tootmistöölised ja ülejäänud kümme administratiivtöötajad.  

1998. aastal asutati Tartus Eesti kapitalil põhinev ettevõte Lasita Maja, mis on arenenud üheks 

suurimaks puitmajade tootjaks nii Eestis kui ka välisturul. Lasita Maja kontserni kuuluvad 

ettevõtted: Lasita Maja AS (aiamajade spetsialiseerimata hulgikaubandus, müük ja logistika), 

Lasita Maja Production AS (kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine), 

Bohlen AS (sõrmjätku ning puidust avade ,nagu uste, akende, aknaluukide ja nende raamide 

tootmine), Nordic-Holz OÜ (eritellimusel ja suuremate aiamajade-70mm seinapaksustega 

aiamajade , kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine ja müük), Estobait OÜ 

(liimpuidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine).  
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Kontserni ettevõtete jaotus koos töötajate arvuga protsentides on välja toodud joonisel 4, kus 

on näha, et 01.05.2015 seisuga töötab Lasita Maja kontsernis enim töötajaid ettevõttes Lasita 

Maja Production AS-140 töötajat. 

 

 

 

Joonis 4. Lasita Maja kontserni töötajate arv (protsentides) 01.05.2015 seisuga. Allikas: (autori 

koostatud) 

 

Tänaseks on Lasita Maja arenenud Eesti üheks suurimaks puidust aiamajade tootjaks, mis 

tegeleb edukalt nii 21/28/34/44 ja 70 mm seinapaksusega aiamajade, paviljonide, garaažide 

kui ka laste mängumajade tootmisega. Aastas toodetakse umbes 28 000 erinevat ehitist. 

Toodetakse ka eriprojekte kliendi soovil tellimustööna. Kaubavalikus on üle 350 erineva 

mudeli. Lasita Majal on ISO 9001 sertifikaat kvaliteedijuhtimissüsteemis ja FSC sertifikaat 

puidu kasutamise kohta. Lasita Maja peamiseks tegevuseks on aiamajade eksport 

välisriikidesse. Enamus toodangust läheb ekspordiks Saksamaale, Prantsusmaale ja 

Inglismaale, vähem Itaaliasse ja Norrasse. Toormaterjal saabub valdavas osas Venemaalt. 

Igapäevatööd tehakse tehasehoones kahes vahetuses. Ettevõtte tootmistehas ja kontoriruumid 

asuvad Tähtvere vallas, Tartumaal. Tehase moodustavad höövlitsehh ja pakketsehh. 

Tootmisosakonnas töötavad pingioperaatorid, pakkijad, mehaanikud, meistrid, abitöölised, 

tõstukijuhid, koristajad ja tootekontroll.  

23% 

Bohlen AS 

54% 

 Lasita Maja 

Production AS 

12% 

 Lasita Maja AS 

7% 

Nordic-Holz OÜ 

3% 

Estobait OÜ 
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2012. ja 2013. aasta majandusaastaaruanded annavad infot tervete aastate lõikes. 2014. aasta 

näitajad on saadud ettevõtte juhtkonnalt, sest 2014. aasta majandusaastaaruannet pole veel 

esitatud. 2015. aasta arvnäitajad on samuti pärit ettevõttest. 2013.aastal jätkas Lasita Maja 

varasematel aastatel alustatud põhieesmärkide elluviimist, milleks olid tootmise 

efektiivistamine, mahtude kasvuprotsess ja materjali parem kasutamine. Mahtude kasvu 

võrreldes 2012.aastaga küll ei saavutatud, aga siin oli põhjuseks harukordselt külm kevad 

Euroopas, mis otseselt oli vähenenud tellimuste põhjuseks. Õnneks oli vähemalt aasta viimaste 

kuude tootmismaht suurem eelnevalt plaanitust ja andis hea stardipositsiooni üleminekul 

järgmisse aastasse. Investeeringuid teostati ettevõttes väikeses mahus. Olulisimaks oli mõlema 

höövelpingi ümber ehitatud mürakastid, et summutada müra võimalikult palju ja tagada 

töötajatele ohutu töökeskkond. Sellise tegevuse tagajärjel tõusis töötajate tööga rahulolu ja 

tulem ehk produktiivsus. Materjali kasutusele ning kvaliteedile pöörati jätkuvalt suurt 

tähelepanu ja väga oluliseks kontrollimehhanismiks on saanud FSC sertifikaadi auditid. 

Toorme sisseostu hinnad tõusid aasta jooksul umbes 4%. Isegi viimases kvartalis tavapärane 

hinnalangus jäi suure materjali nõudluse tõttu ära. 

 

 

2.2. Uurimismetoodika 

 

Bakalaureusetöö metoodika valikul lähtuti ankeetküsitlusest, mis oli spetsiaalselt koostatud 

tootmistöölistele ja küsimustes töö värbamise protsessist ning tööjõu probleemidest 

tootmistööliste grupi voolavusega. Ankeetküsitluses anti vastuseid erinevatele küsimustele ja 

vastustest on koostatud analüüs. Anonüümse küsimustiku protsess on läbi viidud ajavahemikul 

25.11.2014-26.11.2014. Küsimustik viidi läbi 127 töölisega. Igale töötajale oli tagatud 

küsimustiku täitmiseks oma privaatne eraldusala ja vaikne keskkond. Kuna küsimustikku 

täitsid ka vene keelt kõnelevad töötajad, eraldati neile küsimustiku täitmiseks lisaaega.  

Ankeet sisaldas nii avatud kui ka suletud küsimusi. Avatud küsimustele said vastajad ise 

vastuse kirjutada, lähtudes oma mõtetest ja arvamusest. Suletud küsimustel olid vastusteks 
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skaalad ja vastusevariandid. Küsimused olid koostatud spetsiaalselt käesoleva bakalaureusetöö 

tarvis. 

Tootmistööliste valiku ja värbamise protsessi mõistmiseks teostas autor loomulikku vaatlust, 

mille tulemusena sai rakendada praktilisi näiteid teoreetiliste alustega. Vaatlus kui 

andmekogumisvahend nõuab kuulamist ja teiste inimeste käitumise jälgimist viisil, mis lubab 

teatud tüüpi õppimist ja analüütilist tõlgendamist. Vaatluse käigus saab jälgida teise isiku 

sotsiaalset käitumist ja hoiakut loomulikus keskkonnas. 

Intervjuud ettevõtte juhiabi-personalijuhiga, kes on ettevõttes töötanud juba kuus aastat, 

kasutati samuti andmete kogumiseks Lasita Maja kui uurimisobjekti kohta. Intervjuude 

küsimused koos vastustega on toodud Lisas 3. Intervjuu toimus Lasita Majas kohapeal. 

Intervjuu esimeses osas uuriti personali värbamise ja valiku kui tegevuse põhimõtteid ja 

personalipoliitikat. Intervjuu teise poole moodustasid küsimused tööjõu voolavuse ja erinevate 

tööjõu probleemide kohta antud ettevõttes. Adekvaatse ja uue informatsiooni saamiseks olid 

küsimused juhiabi-personalijuhile avatud ja autor ei avaldanud oma arvamust enne 

kokkuvõtete tegemist. 

 

 

2.3. Lasita Maja personalipoliitika 

 

Personalipoliitika sisedokument selgitab Lasita Maja eesmärke ja rakendusvaldkondi, kus 

kehtestatakse ühtsed põhimõtted personalitööst ning millest lähtuvad kõik Lasita Maja 

kontserni juhid ja töötajad. Personalitöö aluseks on väljatöötatud personalipoliitika, mille 

põhilisteks eesmärgikategooriateks on personali efektiivsus ehk tööjõu rakendamine kõige 

tõhusamal viisil ning objektiivsus töötajaid puudutavate otsuste tegemisel ja töötajate 

hindamisel. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on tagada, et organisatsioonis töötaksid 

õppimisvõimelised ja enesearendamisest huvitatud, kõrget kvalifikatsiooni omavad, 
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teotahtelised ja pühendunud inimesed, kes on suutelised ellu viima ettevõtte üldeesmärke ja 

visiooni. Ettevõtte personalipoliitika põhiteesid on järgnevad: 

1. Ettevõtte suurimaks varaks on ettevõtte ühiste eesmärkide saavutamisele pühendunud 

töötajad; 

2. Ettevõte tähtsustab ühistele eesmärkidele suunatud, üksteist toetavat ja innustavat 

meeskonnatööd; 

3. Lasita Maja areng muutuvas keskkonnas saab toimuda ainult ettevõttes töötavate inimeste 

arengu kaudu; 

4. Ettevõte toetab õppimist teiste vigadest, oma vigadest õppimine on kohustuslik;  

5. Tõsiselt võetakse ainult nende töötajate konstruktiivset kriitikat, kes pakuvad mõistlikke ja 

parendavaid alternatiivseid lahendusi; 

6. Positiivse motivatsiooni tekitamine ning selged eesmärgid on parimateks arengu 

mootoriteks; 

7. Mida suurem on töötaja panus ettevõtte edukusse, seda olulisem on juhtidel seda panust 

vääriliselt tunnustada; 

8. Tunnustamise aluseks on saavutatud tulemused ja eesmärkide täitmine; 

9. Töötaja saab teha oma tööd hästi siis, kui juhid on andnud talle hea tagasiside tehtud töö 

kohta. (Kirotar,B.2013) 

Lasita Maja kui organisatsiooni hea käekäik põhineb kõigi töötajate ühisele eesmärgile 

suunatud meeskonnatööl. Sellise koostöö aluseks on oma kohustuste ja ametialase rolli täpne 

täitmine ning ühistegevusest õige arusaamine. Ühise eesmärgitunnetuse kujundamine ja 

süvendamine on personalitöö oluliseks lõiguks.  

Lasita Maja juhtkond püüab ühendada töötajate isikliku initsiatiivi ja soovi ennast teostada 

Lasita Maja kui terviku eesmärkide saavutamisega. Iga Lasita Maja kontserni töötaja vastutab 

täielikult oma töö tulemuste eest. Kas iseseisvalt või meeskonnas, peab töötaja suutma anda 

eesmärgistatud tulemuse õigel ajal, planeeritud kulude ja ettenähtud kvaliteedi tasemel. 

Kuna ettevõte on tähtsustanud klientide rahulolu saavutamise Lasita Maja kui tarnija suhtes, 

siis kantakse analoogne klient-tarnija suhe üle ka ettevõtte sisemisse töökorraldusse. Oluline 

on pakkuda üksteisele vastastikust rahuolu.  
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Lasita Maja areng muutuvas keskkonnas saab toimuda ainult töötavate inimeste arengu kaudu. 

Seega on töötajate valmisolek pidevaks enesetäiendamiseks oluline. Lasita Majas on loodud 

kvaliteedijuhtimissüsteem, et protsesside kirjeldamise, koolitamise, informatsiooni liikumise 

korraldamise ja kontrollimise kaudu püüda ennetada vigade tekkimist. Vigade tekkimisel on 

oluline see, kuidas vigu käsitleda ja nendesse suhtuda. Toetamaks pidevat arengut ja 

enesetäiendamist süsteemialaste ning tööde teostamise tehnoloogiaalaste teadmiste 

omandamisel, viiakse ettevõttes läbi sisekoolitusi ja juhtimissüsteemi siseauditeid. Töötajate 

koolitusvajadus selgitatakse välja arenguvestluste käigus. Töötajate täiendkoolituseks 

kasutatakse nii teoreetilisi kui ka praktilisi sise-ja väliskoolitusi. Õppimine töö käigus on 

tähtsal kohal. Kogemusi saab omandada tehases erinevatel töölõikudel. Praktilisel väljaõppel 

konkreetses töölõigus on suur väärtus samas lõigus töötamiseks.  

Töötajate märkused ja parendusettepanekud töökorralduse arendamiseks on väga vajalikud. 

Lasita Maja juhtkond võtab tõsiselt nende töötajate konstruktiivset kriitikat, kes pakuvad 

mõistlikke ja parendavaid alternatiivseid lahendusi. 

Kuna Lasita Maja on ekspordile orienteeritud ettevõte, siis peavad töö ning selle töö tulemus 

vastama eksportmaade nõudmistele. Selle saavutamiseks tuleb hankida ning kasutada vastavat 

informatsiooni ning omandada eksportmaadest tulnud teadmisi ja nõudmisi. Lasita Maja 

töötajad kasutavad töötamist ettevõttes kui võimalust oma erialaste teadmiste ja oskuste 

viimiseks rahvusvaheliselt aktsepteeritavale tasemele. Paljudele töötajatele on sellise 

võimaluse omamine oluliseks motivatsiooni allikaks. 

Teotahte ja positiivse motivatsiooni tagamise olulisemateks teguriteks Lasita Majas on 

töötajate hindamine ja tasustamine vastavalt igaühe panusele, tunnustamine ja julgustamine, 

mille kaudu äratatakse inimestes soov eneseteostuseks, töötajate pidev informeerimine 

ettevõtte eesmärkidest ja tegevuse tulemustest, tööalase kvalifikatsiooni tõusule 

kaasaaitamine, volituste tegelik olemasolu tööalaste küsimuste lahendamiseks, 

demotiveerivate faktorite kõrvaldamine ja Lasita Maja kui terviku hea maine. 

Ettevõtte töötasustamine ja muud motivatsioonisüsteemid suunatakse selleks, et toetada 

orienteeritust Lasita Maja eesmärkide ja põhimõtete elluviimisele, seejuures toetada pidevat 

toodete ja teenuste kvaliteedi parendamist ning klientide rahulolu saavutamist, töötajate 



26 
 

tööalaste tulemuste saavutamist ja töö efektiivsust, erialase professionaalsuse kasvu ja 

isiklikku arengut, kokkulepete täitmist ja meeskonnatööd. 

Töökorraldus ettevõttes võimaldab nii ettevõtte kui terviku kui ka selle üksiktöötajate ja 

meeskondade töö tulemuslikkuse ning püstitatud töö-ja arengualaste eesmärkide saavutamise 

mõõtmist. Ettevõtte juhtkond on võtnud endale kohustuseks luua tingimused, et töötajad 

saaksid teenida konkurentsivõimelist töötasu, oleksid kõrgelt väärtustatud, tunnustatud ja 

lugupeetud ning võiksid ennast tunda kindlalt oma tuleviku ees. Need põhimõtted kehtivad nii 

tööliste, administratsiooni kui ka juhtide kohta. 

Lasita Maja juhtkonna eesmärgiks on muuta töötamine Lasita Maja kontsernis prestiižikaks ja 

tasuvaks nii, et ettevõttel oleks võimalik valida personali kõrgelt kvalifitseeritud tööliste ja 

spetsialistide hulgast ning, et juba tööl olevad töötajad väärtustaksid kõrgelt võimalust töötada 

Lasita Majas. 

 

 

2.4. Personali värbamine ja valik ettevõttes Lasita Maja 

 

Värbamise ja valiku eesmärk ettevõttes on tagada ärieesmärkide realiseerimiseks vajaliku 

kompetentsiga ja ettevõttele sobivate väärtustega inimeste leidmine. Protsessile eelneb alati 

põhjalik analüüs töökoha eesmärkidest, kohustustest ja vastutusest. Lasita Maja inimressursi 

juhtimise skeem on toodud lisas 1, et paremini mõista ettevõtte struktuuri. 

Töötajaid võetakse tööle vastavalt vajadusele lähtudes ettevõtte struktuurist ja arvestades 

kontserni missiooni, visiooni ja strateegilisi eesmärke. Lasita Maja tegevus hõlmab palju 

hooajatööd, kuna just kevadel ja suvel soovivad kliendid puitmaju rohkem tellida. Seoses 

tootmismahu suurenemisega kevad- ja suvekuudel palkab ettevõte juurde lisatööjõudu. 

Personali värbamise protsess ettevõttes Lasita Maja saab alguse vaba töökoha tekkimisega 

erinevatel põhjustel, näiteks tootmise kasv hooajal, töötaja lahkumine või vallandamine ja 
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organisatsioonisiseselt töökoha vahetamise või tööülesannete muutumise korral. Uus töökoht 

tekib reeglina tootmise suurenemise protsessi tulemusena, kuna töö maht kasvab ja 

tööülesandeid tuleb juurde. Reeglina rakendatakse esmalt organisatsioonisisest värbamist ja 

seejärel organisatsioonivälist värbamist. Intervjuu Lasita Maja juhiabi-personalijuhiga on 

toodud lisas 3, kus on selgitatud organisatsiooni sisest ja välist värbamisprotsessi. 

Organisatsioonivälised värbamiskanalid on ettevõttes töökuulutuste internetiportaal CV 

Keskus, ettevõtte koduleht, Töötukassa kuulutused, tasuline töökuulutus ajalehes Postimees, 

koostöö kutse-ja ülikoolidega ning lisaks tuttavate/sõprade soovitused. Tavaliselt saadab 

tööotsija oma isikliku CV firma juhiabi-personalijuhile elektroonilisel teel. Eelvaliku teeb 

juhiabi-personalijuht ja otsitava ametikoha otsene juht nõutud oskuste ja eelduste põhjal. 

Järgneb kokkulepe töövestlusele kooskõlastades selle otsese juhi ja/või teiste juhtidega. 

Töövestlus toimub juhiabi-personalijuhi, otsese juhi ja töölesoovija vahel kokkulepitud ajal. 

Vestluse käigus saab kandidaat vajalikku infot pakutava töö ja töökorralduse kohta, ettevõtte 

esindajad töötaja isiksuse ja sobivuse kohta pakutavale ametikohale. Töövestluse tulemusena 

peaks reeglina olemas olema mõlemapoolne otsus edasiste läbirääkimiste vajalikkuse suhtes. 

Otsustusprotsessist võtavad osa otsene juht ja juhiabi-personalijuht. Peale töövestlust arutavad 

ja teevad otsuse töövestlusel osalenud juhtivad töötajad tööotsijate suhtes. Mittesobivatele 

kandidaatidele saadetakse konkursi lõppedes äraütlemiskiri emailiga. Töötaja asub tööle 

läbides eelnevad etapid. Töötaja täidab töölevõtmiseavalduse, esitab endapoolsed 

tõendusdokumendid vormistamiseks, tutvub töölepinguga ja ametijuhendiga. 

Värbamisprotsess on aeganõudev ja sisutihe tegevus. Lasita Maja ei kasuta erinevate 

värbamisettevõtete teenuseid, vaid sellega tegeleb juhiabi-personalijuht. Ühele töökohale 

kandideerivate inimeste arv on olnud sõltuvalt ametikohast erinev. Tootmistöölise ametikohale 

on kandideerinud keskmiselt 30-40 inimest ühele vabale kohale. 

2014. aastal värvati ettevõttesse Lasita Maja kokku 165 töötajat, kellest 38 oli naisi ja 127 oli 

mehi. Meeste osakaal ettevõttes moodustab 76,97% ja naiste osakaal 23,03%. Mehi on 

rohkem, kuna mehaaniku ja pingioperaatori ametid on reeglina meeste erialaks. Füüsiline töö 

on ka üks eeldusi, miks mehi töötab ettevõttes rohkem kui naisi. 
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Lasita Maja vanusegruppide kohta on koostatud tabel 2, kuhu on lisatud andmed töötajate 

vanuse ja soo kohta eelmise aasta lõpu seisuga.  

Tabel 2. Lasita Maja tootmistööliste vanusegrupid 31.12.2014 seisuga. Allikas: (autori 

koostatud) 

Sugu Vanus Vanus Vanus Vanus Vanus 

Vanusegrupp 15-19 20-24 25-54 55-59 60-99 

Mees 3 21 61 8 3 

Naine 2 4 31 3 3 

Kokku 5 25 92 11 6 

 

2014. aasta lõpu seisuga töötas ettevõttes Lasita Maja kokku 139 töötajat. Keskmine vanus 2014. 

aasta detsembri seisuga oli ettevõttes Lasita Maja 36,15 aastat. Tabelist 2 on näha, et kõige 

rohkem on töölisi vanuses 25-54 eluaastat, kuna töö on eelkõige füüsiline  

Tööjõu voolavus on ettevõtte Lasita Maja peamisi probleeme. Töölt lahkus erinevatel 

põhjustel 2014. aastal 107 töötajat. Peamisteks töölt lahkumise põhjusteks olid: 

 43 töötajal lõppes töösuhe tähtaja möödumisel TLS§80 lg1 alusel; 

Töölt lahkusid suve lõpus koolinoored ja praktikandid. 15% töötajaskonnal lõppes leping, 

kuna nende projektipõhised tööd said läbi. Keskmine vanus koos koolinoortega oli sellel 

grupil lahkujatest 23 aastat. 

 15 töötajat lõpetasid töösuhte korraliselt TLS§85 lg1 alusel; 

Need töötajad, kes lõpetasid töösuhte korraliselt, olid keskealised, vanuses 34-42 aastat. 

Lahkumise peamiste põhjustena toodi välja elamiskoha muutust, tööleminekut välismaale, 

tervislikke põhjuseid, uut kergemat töökohta ja paremat palka. 

 38 töötajaga lõpetati töösuhe poolte kokkuleppel TLS§79 alusel; 

Selles grupis on väga mitmeid põhjuseid, miks toimus tööltlahkumine. Üks liik lahkumisi oli 

kuue inimese üleviimine Lasita Maja kontserni teise ettevõttesse, teine liik ja suurema 

protsendiline oli juhtum, kus töötaja ja tööandja soovisid lõpetada töösuhte kiiremini kui 30 
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kalendripäeva. Taaskord toodi välja erinevad põhjused, näiteks uus töökoht ja kergem töö–

üheksal inimesel, parem palk–seitsmel inimesel, terviseprobleemid–12 inimesel, kuid ka 

poolte töösuhte mittesobivus tuli ette neljal juhul. 

 kahe töötajaga lõpetati töösuhe tööde ümberkorraldamise tõttu TLS§89 lg1 alusel; 

Koondamist tehti kahel juhul 74- ja 75- aastaste töötajatega, kes olid töötanud ettevõttes 

algusest saadik. Töötajad koondati töö ümberkorralduste tõttu. 

 üheksa töötajaga lõpetati töösuhe TLS§88 lg1 p3 alusel hoiatusest hoolimata eiranud 

tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi. [Töölepinguseadus.2008] 

100% lõpetati töösuhe nende nooremaealiste (22.-26.a.) töötajatega põhjusel, et jäädi töölt 

puuduma omavoliliselt ning ei teavitatud sellest tööandjat. Nn kadumise põhjuseks on 

enamasti töö mittetundmine, sest tööülesannete vähene tundmine töövõtjate poolt suurendab 

värbamiskulutusi, kuna võib palgatud töötajaid viia lahkumiseni juba esimestel kuudel. Peale 

mitmete kirjade ja hoiatuste tuli tööandjal teha töösuhte lõpetamine. Kõigi nende töötajate 

osas tehti avaldused Töövaidluskomisjoni vähem etteteatatud päevade eest hüvitist nõudes. 

Töövaidluskomisjon on kohtueelne sõltumatu eratöövaidlusi lahendav töövaidlusorgan, kes 

juhindub Eestile kohustuslikest välislepingutest, seadustest, haldusaktidest ja muudest 

töösuhteid reguleerivatest eeskirjadest, ka kollektiiv-ja töölepingutest (Kallas 2007: 81). Ükski 

töötaja ei ilmunud istungile ning kõik nõutud hüvitised määrati tööandja kasuks välja. Peale 

kuu möödumist ja jõustumismärgete saamist, on pööratud need nõuded täitmisele kohtutäituri 

poolt. Kahjuks ettevõtte väljavõtetest selgub, et kõigil töötajatel oli juba mitu kohustust 

erinevate õiguslike asjade eest. 

Eelnevat infot analüüsides selgus et tööjõu lahkumise peamisi põhjusi oli 2014.aastal 

ettevõttes Lasita Maja töölepingu tähtaja möödumine, mida ei saa küll tööjõu voolavuse 

põhjuseks lugeda. Ent tähelepanu tuleb pöörata lahkujatele, kes soovisid töösuhte lõpetamist 

kiiremini kui 30 kalendripäeva, lisaks 15 töötajat, kes korraliselt lahkusid. Lahkumise 

peamiste põhjustena toodi välja elamiskoha muutust, tööleminekut välismaale, tervislikke 

põhjuseid, uut kergemat töökohta ja paremat palka. Tähelepanekuid tuleks teha juba 

värbamise ja valiku protsessis, et ennetada lahkumist eelnimetatud põhjuste tõttu. 
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2.5. Ankeetküsitluse analüüs ja ettepanekud 

 

Tulemused käesolevast küsitlusest loovad parema arusaama Lasita Maja tootmistööliste 

värbamisprotsessi nüanssidest ja probleemidest. Küsitlus viidi läbi 127 tootmistöölise seas 

koostöös ettevõtte juhtkonnaga, et tehtud analüüsi endale töös aluseks võtta ning selle põhjal 

vastavaid järeldusi või korrektuure teha. Ankeetküsitluse vorm on toodud lisas 2. 

Küsimusest, kui palju teati enne kandideerimist ettevõttest Lasita Maja, selgus, et 69% 

vastanutest teadis eelnevalt väga palju ja pigem palju Lasita Maja kui ettevõtte kohta. Autor 

meenutab, et kui esimest korda ettevõttest Lasita Maja Tudengimessil kuulis, ei teadnud ta 

ettevõtte asukohta, kuid ettevõtte nimetus ja tegevusala olid tuttavad. Lasita Maja asukohta 

seostatakse tihti endise ettevõtte Glaskek hoonetega, mille ruumides hetkel ettevõte Lasita 

Maja tegutseb. Praktika käigus sai autor mitmelt tööliselt sarnast infot ettevõtte paiknemisega 

seoses. Vastust Ei tea, raske öelda ja Pigem vähe vastati 29% töötajatest. Vaid 2% vastanutest 

ei olnud varem kuulnud ettevõttest Lasita Maja. Vastamises võivad segadust tekitada ka Lasita 

Maja kontserni muud ettevõtted, mis asuvad üle Eesti, kuid antud küsitlus on suunatud vaid 

uuritavale organisatsioonile. 

Eelmisel aastal värvati ettevõttesse Lasita Maja 165 uut töötajat. Töökuulutused ilmusid 

ajalehes Postimees, internetileheküljel CV Keskus ja Töötukassas. Autor uuris konkreetse 

infokanali olemasolu ja kasutamist värbamise protsessis. Küsimuses küsiti, et missuguse 

infokanali kaudu leidsite tööpakkumise ettevõttesse Lasita Maja Production AS. Vastustena 

olid välja toodud järgnevad variandid: Töötukassa, ajaleht Postimees, internetiportaal CV 

Keskus, info sõbralt/tuttavalt, külastades ettevõtet Lasita Maja Production AS, Lasita Maja 

Production AS kodulehelt, otse pöördudes ettevõttesse Lasita Maja Production AS ja muu 

variant. Selgus, et Eesti töökuulutuste infoportaali CV Keskus kaudu tuli tööle 49% vastanud 

tootmistöölistest, otse pöördus ettevõttesse 21% ja külastades ettevõtet 9%, soovituste kaudu 

12% ja muud variandid moodustasid kokku 8% (iga variant võrdselt 2,67%). Palju inimesi 
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otsib tööd CV Keskuse kaudu, sest see on lihtne ja mugav. Inimesed tihti helistasid 

ettevõttesse ja küsisid otse tööd. Ettevõtet külastatakse erinevatel põhjustel, näiteks 

eritellimusel aiamaja tellimiseks, aiamajadega tutvumiseks kohapeal, puidust klotside ostmisel 

(ettevõte müüb puidust jääkklotse küttematerjaliks) ja sõbra/tuttava/pereliikme külastamisel 

ettevõtet töötaja kaudu (näiteks tööle saatmisel, töötajale vastu tulle, töötajale midagi toomas 

jne). 

Ettevõttes töötab kogu töötajaskonnast 40% vene rahvusest töötajaid, ülejäänud 60% on 

eestlased. Töökuulutuse info arusaadavuse küsimus huvitas autorit eelkõige vene rahvusest 

töötajate arusaamisest, sest kuulutus ilmus nii ajalehes, Töötukassas kui ka internetis eesti 

keeles. Vastustes liigitas autor vastajad kõigepealt kaheks: eestlased ja venelased ning seejärel 

uuris, kas töökuulutusest saadi aru või mitte. 67% venelastest ei saanud kuulutusest aru ja 33% 

pidas töökuulutust arusaadavaks, sest inimestel on ikka lähedasi või sõpru , kes valdavad eesti 

keelt ja vajadusel tõlgivad. Mittearusaamise põhjenduseks oli enamasti keele oskamatus ja 

paaril korral ka liiga keeruline teksti sõnastus kuulutuses. Eestlastest vastas jaatavalt 93% ja 

eitavalt 7% töötajatest.  

Eraldi oli välja toodud tööintervjuu/vestluse läbimise küsimus (kuidas hindate 

tööintervjuu/vestluse läbiviimist?), et uurida, kas töötajatega arvestati tööintervjuul. 

Töövestluse läbiviimisega jäid väga rahule ja pigem rahule 88% vastanutest ja muudest 

vastusevariantidest (ei tea, raske öelda, pigem halb, väga halb) vastati kõiki võrdselt 4%. 

Positiivne rahulolu oli tingitud asjaolust, et vestlused toimusid kahekeelselt (eesti- ja vene 

keeles). Järelikult, ettevõte värbamise ja valiku protsess on välja töötatud selliselt, et vene 

rahvusest inimestega arvestatakse ja see tekitab neis positiivse rahulolu. 

Peatükis 2.4. on selgitatud Lasita Maja personali värbamise protsessi ja küsitluses on esitatud 

küsimus tööle värbamise protsesside kohta järgmiselt: millised alljärgnevad protsessid läbisite 

tööle värbamisel? Variantidena olid välja toodud: vestlus/tööintervjuu, test teadmiste 

kontrolliks, praktiline oskuste test, muu. Vastuseks võis valida mitu varianti. Kui vastati 

variant muu, siis oodati täpsustust. Autorit pigem huvitaski põhjendus, sest vastanutest 65% 

valisid kõik variandid, 23% ainult vestluse, 9% praktilise oskuse testi ja 3% vastas muu 

variandi. Põhjendusse lisati töökohaga tutvumine. 

Autor uuris ettevõtte palvel tööriiete ja-vahendite andmist ettevõtte töötajatele 1-2 kuu jooksul 
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alates tööle asumisest. Tööriiete- ja vahendite andmine töötajale tööandja poolt on 36% 

arvates toimiv süsteem (vastati jaatavalt), kuigi 44% arvab, et on puudujääke selles 

valdkonnas (vastati eitavalt). Viimane võib tuleneda sellest, et staažikad töötajad vastasid enda 

tööletuleku ajast, mis tähendab, et veel kolm aastat tagasi oli Lasita Maja väike ettevõte, kus 

võimalused ei olnud kõige paremad ning tööliste ühtset riietust ei olnud võimalik osta. 

Tänaseks on tööle tulles välja töötatud protsess, kus töökeskkonna spetsialisti ülesandeks on 

saada töötaja käest strateegilised riiete mõõdud, sh välja selgitada töökoha eripärad (töötamine 

tehases sees ja/või väljas) ning edastada need koostööpartnerile õmblemiseks. Lisatud oli 

vastusevariantides neutraalne variant (ei tea), sest. osad töötajad ei olnud ettevõttes veel 

niikaua töötanud, osadel polnud tööriided veel valminud ja neid polnud veel teavitatud. Selle 

teema lõpetuseks autor järeldab, et ettevõte pooldab ühtset tööriietust töötajate võrdsustunde 

loomiseks. 

Kõik inimesed on erinevad. Inimeste vanuseline erinevus on Lasita Majas noorema- ja 

vanemaealiste töötajate vahel selgelt märgatav. Erinevus tööriiete ja turvajalanõude kandmisel 

tuleb selgelt välja ka siin, kuna nooremaealised ei taha kanda tööriideid, vaid oma nn lahedaid 

riideid. Vanemaealised on aga tänulikud selle eest, et neile üldse antakse riided töö 

tegemiseks. Tööandja on teinud väga palju oma töökeskkonna parendamiseks ja tööriietuse 

ning muude isikukaitsevahendite kandmine on kohustuslik, et ära hoida võimalikke ohte. 

Ühtne riietus annab ka ühtse meeskonnatunde. 

Koolituste ja juhendamiste maht alguskuudel on töötajate jaoks olnud igati mõistlik, sest 96% 

vastanutest küsimusele koolitusel viibimise kohta, on juba läbinud erinevaid koolitusi. 

Süstemaatiline ja plaanipärane täiendõppe korraldamine on olulise tähtsusega töötajate 

professionaalsuse kasvul, ettevõtte kui terviku pideva arengu tagamisel, töötajate 

motivatsiooni tõusul ning toodete kvaliteedi tõstmisel. Täiendõppe korraldamisel on oluline, et 

töötajate täiendõppeks tehtud kulutused oleks samas ka investeering ettevõtte arengusse. 

Ettevõtte kulul saadud teadmised ja oskused peavad rakenduma ettevõtte arendamiseks ja 

konkurentsivõime tõusuks.  

Väike probleem koolituste osas tuli välja katseaja lõpuvestlustest, kus nooremapoolsed olid 

rohkem huvitatud enda koolitamisest ja arendamisest. Nad soovisid oma kompetentsi tõsta, et 

sellega endale ka paremat töötasu saada. Vanemaealistel oli ka koolitussoove, kuid tunduvalt 
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vähem kui noorematel. Pigem oli vanemaealiste soov oma töö korralikult selgeks õppida ning 

siis edasi mõelda. Autori arvates on vanemaealised pisut aremad kui nooremaealised. 

Viimased julgevad oma arvamusi ja soove paremini väljendada. Vanemaealised seevastu 

hoiavad oma soove rohkem enda teada ,kuna võib olla kartus töö kaotamise või teiselt poolt 

ülemuse negatiivse hoiaku eest. Selline valehäbi ja arglikkus on iseloomulik vanemale 

generatsioonile, sest nooremaealiste väljavaated tööturul on pikemaajalised ning sellest 

tingitud ka nende enesekindlus. Katseaja lõpuvestlusel on selgelt eristav ka rahvuslik taust, 

sest vene rahvusest töötajate hoiak on  lugupidav ja pigem alalhoidlik. Koolituste osas on nad 

pigem kahtleval seisukohal ja peavad õigeks tööandja pakutavat. Kõik vene rahvusest töötajad 

on endile eesmärgiks võtnud vähemal või rohkemal määral õppida selgeks eesti keel, mis 

omakorda annab neile parema võimaluse kuuluda Eesti ühiskonda.  

Töökoha valik on inimese elus väga tähtsal kohal. Tootmistöölised tõid välja erinevaid 

tegureid, mis on neile töökoha valikul olulised.81% töötajatest pidasid väga oluliseks töötasu, 

68% väga oluliseks ja pigem oluliseks tööaega ning 25% väga oluliseks ja pigem oluliseks 

tööiseloomu. Pigem vähemolulisteks teguriteks peeti 79% töövahendite ja -riiete olemasolu, 

12% toitlustust töökohal ja 9% ettevõttepoolset transporti. Ettevõtte palgapoliitika on 

ettevõttesisene asi ja autoril ei ole võimalik seda oma töös lahata. Töötamine Lasita Majas 

toimub kahes vahetuses: hommiku- ja õhtupoolses vahetuses. Kuna 68% vastanutest pidasid 

tööaega väga oluliseks ja pigem oluliseks, on ettevõte loonud selle näol hea töötingimuse. 

Inimestele meeldib, et on olemas valikuvõimalus, nii ka tööaega valides, sest tuleb ette 

olukordi, kus on vaja arsti juures või mõnes riigiasutuses käia ja seda saab üldjuhul teha vaid 

tööpäevadel kella üheksast viieni. Lasita Majas on antud töötajatele ka võimalus eelnevalt 

kokku leppides tööaega teise töötajaga vahetada. 

Üllatus tuli vastusest transpordi kohta, mida ettevõte pakub töötajatele. Buss tööliste tööle-ja 

kojuveoks sõidab etteantud marsruudil arvestades töötajate elukohti. Vaid 9% pidas 

transporditingimust pigem väheoluliseks. Madal protsenditase tuleneb sellest, et töötajad 

omavad isiklikku sõiduvahendit ja soovivad ise oma sõiduautoga tööle sõita. Ja kindlasti ei saa 

kõikide töötajate elukohast buss läbi sõita. 

Avatud küsimusena vormistatud küsimus probleemidest tööl tõi välja palju erinevaid variante. 

Rohkem pakuti vastuseks väsimust ja tüdimust- 39 korral ja füüsilist töökoormust- 22 korral. 
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Üksikud vastused olid järgmised: kodustele probleemidele mõtlemine, suhted kolleegidega, 

suhted ülemustega, isiklikud probleemid, madal töötasu jne. 52% jättis üldse küsimusele 

vastamata. 

Tootmistööliste töökoormus on füüsiline töö. Oma füüsilist töökoormust hinnati järgnevalt 

joonisel 5. 

 

 

 

Joonis 5. Tootmistööliste arv (inimestes) füüsilise töökoormuse hindamisel. Allikas: (autori 

koostatud) 

35% vastanutest peab töökoormust väga raskeks, 17% pigem raskeks, 7% ei oska töökoormust 

hinnata, 28% väidab, et töökoormus ei ole pigem raske ja 13% tõdeb, et üldse ei ole raske.  

Ettevõttes on tootmistööliste seas palju ameteid, näiteks meister, tootekontroll, pingioperaator, 

mehaanik, tõstukijuht, pakkija, abitööline ja koristaja. Pakketsehhis töötab 44 vastanutest ja 

höövlitsehhis 83 töötajat. Igal vahetusel on oma meister, mehaanik, tõstukijuht, koristaja, 

tootekontroll ja abitöölised. Enam on pingioperaatoreid ja pakkijaid-vastanutest 69% 

moodustavad nemad, ülejäänu moodustavad eelpool nimetatud ametid. 

Oskustööliste puudus on vaieldamatu probleem värbamise protsessis. Kuna ettevõttel pole 

võimalik kvalifitseeritud oskustöölisi palgata, värvatakse ka neid, kelle haridustase on madal, 

et amet kohapeal töö käigus uuele töötajale selgeks õpetada. Küsitlusest selgus, et põhiharidust 
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omab 19% töötajatest, keskharidust 46%, kesk-eriharidust 28% ja 7% töötajatest on 

kõrgharidusega. 

Käesoleva analüüsi ja vaatluse raames uuris autor põhjalikult värbamise ja valiku protsessi 

ettevõttes Lasita Maja ning töötas välja järgmised parendusettepanekud sujuvama ja 

tulemuslikuma töö saavutamiseks: 

1. Praktilise vaatluse tulemusena jäi silma töövestlusele kutsutud isikute mitteilmumine 

tööintervjuule, sest kohale ilmus viiest isikust vaid üks. Paljud kandidaadid kandideerivad 

ettevõttesse mitmeid kordi, seega soovitab autor ettevõttel peale teist mitteilmumist 

nendega kontakti mitte võtta; 

2. Enne töövestlust soovitab autor ettevõtte töötajaskonnal uurida põhjalikult töölesoovija 

tausta ja soovitusi, sest paljud kandidaadid esitavad valeandmeid. 

3. Ettevõtte töötajate töölepingud muuta tähtajatuks, kuna hetkel on palju tähtajalisi 

töölepinguid. See parendus kindlasti vähendab tööjõu voolavust ettevõttes, sest tähtajatu 

töölepingu korral tekib töötajatel kindlustunne tuleviku ees. 

4. Motivatsioonipakett töötajatele preemiana kui mingi konkreetne tähtajaline töö on teostatud 

enne tähtaega. Motivatsioon tagab kiirema töötulemuse. 

5. Ettevõttes töötab 40% vene rahvusest töötajaid, seega edaspidi soovitab autor ettevõtte 

töökuulutusi kajastada ka vene keeles. 

6. Ettevõttel tasuks proovida personaliotsingufirma teenust, et juhiabi-personalijuhi 

töökoormust vähendada ja saada uusi ideid ning vaatenurki värbamisel. 

Analüüsis kasutatakse nii ankeetküsitluse tulemusi kui ka töö ja värbamise protsessi jälgimist 

ettevõttes. Parendusettepanekud on vaid soovitused Lasita Maja töö parandamiseks. 
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KOKKUVÕTE 

 

Personalijuhtimine on ettevõtte oluline tegevus, mis hõlmab nii juhtkonda kui ka töötajaid. 

Inimeste töö meeskonnas, ettevõtte omanike pühendumine ja vastastikune lojaalsus on eduka 

ettevõtte aluseks. Käesoleva bakalaureusetöö teoreetiline osas käsitleb personalipoliitikat, 

personali värbamist ja valikut. Teoreetilistes alustes on selgelt eristatud personali värbamise ja 

valiku protsess. Värbamine on protsess, kus soovitakse tööle palgata sobiv kandidaat 

ettevõttele ning valik on see, kuidas valida kandidaatide seast sobivaim, järgides ettevõttes 

paika pandud seadusi ja reegleid. 

Käesoleva bakalaureusetöö raames omandatud teoreetilised teadmised läbi erinevate 

kirjandusallikate kaudu innustasid autorit omandatud teadmisi kasutama praktilise näite puhul 

ja saama vastuseid, mis olid seatud uurimuse eesmärkidena. Sellest lähtuvalt on edasi antud 

personali värbamise ja valiku teoreetilised alused. 

Ettevõtetes töötavatel juhiabidel-personalijuhtidel on väga palju tööülesandeid. Igapäevatöös 

tuleb ettevõtte põhieesmärkidest lähtudes kogu personalialast tööd planeerida, analüüsida ja 

juhtida, teostada värbamise ja valiku protsessi, reguleerida töösuhteid, korraldada töötajatele 

koolitusi, koolitusprotsessi hinnata, jälgida palgapoliitikast kinnipidamist, tegeleda 

töötervishoiu ja-ohutuse küsimustega ning lisaks hallata dokumente nii paberkandjal kui ka 

personalitarkvara süsteemis. 

Kogu personali värbamise protsess saab alguse vakantset ametikohast, läbides seejärel mitmed 

erinevad etapid. Kogu värbamise protsess juhindub organisatsiooni sisesest ja välisest ning 

alternatiivsest värbamisest. Organisatsioonisisese värbamise korral leitakse vajalik inimene 

vakantsele ametikohale ettevõtte oma töötajate seast, kasutades selleks organisatsioonisisese 

liikumise vorme. Selle värbamisviisi suurimaks puuduseks võib pidada innovatiivsuse, 

värskete ideede ja mõtete puudumist.  
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Organisatsiooniväline värbamine on mõneti töömahukam ja aeganõudvam protsess. 

Värbamise allikateks on töötud, koolide lõpetajad, organisatsiooniväline reserv, konkurentide 

töötajad ja sobiva ametikoha otsijad. Iga ettevõte valib oma kriteeriumitele vastava töötaja 

erineva värbamiskanali kaudu. Värbamiskanaleid on samuti mitu ja organisatsiooniti võivad 

need olla erinevad. Levinumad on ettevõtte koduleht, juhtide kaasamine personali värbamisse, 

koostöö üli-ja kutsekoolidega, personaliotsinguteenuse kasutamine, reklaam, töötajate 

soovitused, Tööturuamet, erialaliidud ja–ühingud ning sotsiaalvõrgustikud 

internetilehekülgedel. 

Aina kiiremas ja arenevas töökeskkonnas kasutavad organisatsioonid ka muid tööjõu vajaduse 

rahuldamise võimalusi ehk värbamise alternatiive, nagu näiteks ületunnitöö, ajutised töötajad, 

allhange ja töötajate rentimine. 

Personali valiku protsess liidab endas personali valiku meetodid, mis saab alguse 

kandideerimisdokumentide esitamisest ja millele järgneb soovituste ja taustauuringu kontroll, 

vajadusel eelintervjuu, edasi testid, käitumisülesanne, intervjuu ja esmane ning teisene valik. 

Lasita Maja, kui Eesti üks suurimaid puidust aiamajade tootjaid on tööandjaks 140-le 

tootmistöölisele. Ettevõtte kindel soov on aktsepteerida ja hinnata tööjõu isiklikke vajadusi, 

arvestades seejuures ka organisatsiooni eesmärke ning vajadusi. Ettevõtte sisemise värbamise 

allikad on eelkõige seotud töötaja motiveerimisega-värvates oma ettevõtte töötajaid 

näidatakse, et neid tunnustatakse. Organisatsiooniväline värbamine on tavaprotsess ettevõttes, 

saades alguse vakantsest ametikohast ja liikudes etappide kaupa lõppfaasini, milleks on 

personali valik ja seejärel töölepingu sõlmimine. 

Uurides Lasita Maja personalipoliitikat ja viies läbi küsitlust tootmistööliste seas, selgus, et 

enamus töötajaid on üldiselt rahul oma tööga ja ettevõttega. Tööjõu voolavuse probleem pole 

2015. aastal enam nii suur, töötajad ei taha lahkuda töölt, suhtuvad töösse kohustetundlikumalt 

ja hindavad töötingimusi, mis ettevõte on neile loonud. Küsitluse tulemusena kerkisid tihti 

esile noorema ja vanemaealiste töötajate erinevused ning eesti ja vene rahvuse kultuurne taust 

ja isikupära. 
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Käesoleva töö raames uuris autor põhjalikult värbamise ja valiku protsessi ettevõttes Lasita 

Maja ning töötas välja järgmised parendusettepanekud sujuvama ja tulemuslikuma töö 

saavutamiseks: 

1. Praktilise vaatluse tulemusena jäi silma töövestlusele kutsutud isikute mitteilmumine 

tööintervjuule, sest kohale ilmus viiest isikust vaid üks. Paljud kandidaadid kandideerivad 

ettevõttesse mitmeid kordi, seega soovitab autor ettevõttel peale teist mitteilmumist 

nendega kontakti mitte võtta. 

2. Enne töövestlust soovitab autor ettevõtte töötajaskonnal uurida põhjalikult töölesoovija 

tausta ja soovitusi, sest paljud kandidaadid esitavad valeandmeid. 

3. Ettevõtte töötajate töölepingud muuta tähtajatuks, kuna hetkel on palju tähtajalisi 

töölepinguid. See parendus kindlasti vähendab tööjõu voolavust ettevõttes, kuna tähtajatu 

töölepingu korral tekib töötajatel kindlustunne tuleviku ees. 

4. Motivatsioonipakett töötajatele preemiaks kui konkreetne tähtajaline töö on teostatud enne 

tähtaega. 

5. Ettevõttes töötab 40% vene rahvusest töötajaid, seega edaspidi soovitab autor ettevõtte 

töökuulutusi kajastada ka vene keeles. 

6. Ettevõttel tasuks proovida personaliotsingufirma teenust, et juhiabi-personalijuhi 

töökoormust vähendada ja saada uusi ideid ning vaatenurki värbamisel. 

Ettevõtte edasiviiv jõud on ettevõtte töötajad koos oma murede ja rõõmudega, teadmiste ja 

oskustega. Kogu personalijuhtimise süsteemi sidumine ettevõtte põhieesmärkidega mõjub 

positiivselt organisatsiooni mainele ja kasumi maksimeerimisele. Väärtustades oma töötajaid 

ja nende oskusi, on ettevõttel tulevikku ning eesmärgid täidetud 
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PERSONNEL RECRUITMENT AND SELECTION IN THE 

EXAMPLE OF LASITA MAJA PRODUCTION AS 

SUMMARY 

Human resource management is an integral part of a company, and both top management and 

employees are included in the process. This BA thesis focused on HR-related literature from 

various authors covering recruitment and personnel selection. Recruitment is a process during 

which a company wants to hire a suitable candidate and selection is a means for the 

management to choose the most suitable candidate, following procedures and legislation.  

Theoretical information obtained during writing this thesis inspired author to use the 

knowledge in analysing the practical example and find answers which was the basis and 

purpose of this thesis.  

The thesis proved that management support/ human resource managers have very many tasks. 

The tasks include planning and analysing the whole work, develop management processes, 

implement recruitment and selection processes, regulate work relations, arrange employee 

trainings, evaluate the training processes, follow the wages policies, engage in work health and 

safety issues, manage administrational issues but also manage bureaucracy/documentation 

both in paper and in the HR-software system.  

Recruitment process starts with a vacant position, followed by various stages and is executed 

either from within the company or outside the company. The advantage of recruiting from 

within the company is getting the candidate from the existing staff. Lack of innovation, fresh 

ideas is the disadvantage of that method.  

Recruiting from outside is a larger and somewhat more time-consuming process. Each 

company chooses the suitable candidates from various recruiting channels. Most common 

channels are the company’s homepage, engaging management during the process, cooperating 
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with universities and colleges, using HR services, advertisements, recommendations, various 

unions, social media and other channels.  

Alternatives to recruiting is also more and more common: overtime, temporary workforce, 

outsourcing, staffing.  

Personnel selection process combines selection methods that start with presenting the 

candidacy documentation, followed by recommendation and reference checks, preliminary 

interviews if necessary, tests, behavioural tasks, interviews and primary and secondary 

selections.  

Lasita Maja Production AS, one of the largest wooden garden house manufacturers employs 

close to 150 production workers. The recruitment sources for in-company recruitment are 

closely related to motivation, recruiting existing personnel, promoting and appreciating them 

in case of good work results. Recruiting from outside is also a regular practice, starting with a 

vacant position and ending in signing the work contract.  

Analysing Lasita Maja human resource policy and conducting a survey among the production 

workers showed that in general the employees are satisfied with their work and the situation 

has improved in numbers as well. Attrition rate has not been an issue for 2015 any more, 

employees have more respect for their work and appreciate the working conditions the 

company is providing them. The survey showed that there are differences based on age, 

nationality, cultural and personal background.  

In course of this thesis the author explored thoroughly the recruitment and selection process at 

Lasita Maja and deleloped the following improvement suggestions for more fluent and 

efficient work results:  

1. Practical observation showed the problem of no-show in case of candidate interviews – only 

one in five showed up. Authors suggestion  

2. Since many candidates provide false information, thorough background and reference 

checks is strongly advised.  
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3. Work contracts, much of them being fixed-term, should be changed into indefinite contracts 

– this should improve the attrition rate issue. 

4. Motivational package for the workers if some fixed-term project is executed ahead of time.  

5.One of the important autor`s suggestion is advertise joboffers in Russian, because there are 

40% of workers are them. 

6. The company should try use the services of an HR company to free up the workload for the 

management support/ human resource  

The employees of the company are the driving force of the company – with their joys and 

worries knowledge and skills. Right setup and planning will lead to success, which in turn will 

have a positive effect to the reputation, of the company and increase of the profit. By valuing 

employees and their skills, the future is bright and goals met.  
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Lisa 1 Lasita Maja inimressursijuhtimise skeem 

E-elektrooniline        

dokument 

P-paberdokument 

 

Tegevuse kirjeldus 

 

Vastutaja/Osaleja 

 

Otsus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktuur(P) Vajaduse planeerimine

   

Juhatuse 

liige/Personalijuht 

 

Per 

Ametijuhend(P) 
Ametijuhendi 

koostamine  
Otsene juht/Personalijuht 

Töötaja töölevõtmine ja-

lubamine 

Personalijuht/ 

Otsene juht 

Tulumaksuaval-

dus(P) 

Tööleping(P) 

Ametijuhend(P) 

Varalise 

vastutuse 

leping(P) 

Taavi 

personalitarkvara 

(E) 

Koolituse 

aruanne(P) 

Töötaja 

koolituse 

kaart(P) 

Kvaliteedinõuete 

dokument(P) 

Töölevõtmise 

avaldus(P) 

Lepingu sõlmimine 
Personalijuht/ 

Töötaja 

Töötajate väljaõpe Personalijuht/Otsene juht 
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            EI 

 

 

 

       JAH 

 

 

 

 

                                 EI

         JAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolituse 

aruanne(P)  

Teadmiste 

kontrollimise 

küsimustik(P) 

Otsese juhi hinnang 

töötajale(P) 

Arengu-ja 

tulemusvestluse 

läbiviimise 

protokoll(P) 

Töötajate 

täiendõppejuhend(P) 

Koolituskulude 

hüvitamise 

kokkulepe(P) 

Koolituse 

aruanne(P) 

Tööleping(P) 

Töölt lahkumise 

avaldus(P) 

Töö katseajal  

Otsene 

juht/Personalijuht/ 

Töötaja 

Kas jätkata? 

Arengu järgimine Otsene 

juht/Töötaja 
Kas jätkata? 

Koolitusvajaduse 

analüüs ja 

planeerimine 

Personalijuht/ 

Otsene juht 

Koolitusel 

osalemine 

jaaruande 

esitamine 

Töötaja/Personalijuht 

Töölepingu 

lõpetamine 
Personalijuht/Töötaja 
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Lisa 2. Ankeetküsitlus 

Lugupeetud vastaja! 

Palun Teie abi Eesti Maaülikooli ettevõtluse ja ökonoomika eriala bakalaureusetöö 

koostamisel. Bakalaureusetöö põhieesmärgiks on uurida personalipoliitikat, kaardistada ja 

analüüsida personali värbamise ning valiku protsesse Lasita Maja Production AS 

tootmistööliste näitel. 

Küsitlusele vastamine on anonüümne. Vastamiseks kulub umbes 15 minutit. Märkige palun 

linnukesega/ristikesega ära ring, mis vastab kõige täpsemalt Teie arvamusele, kui ei ole 

märgitud teisiti. 

1.Kui palju teadsite enne kandideerimist ettevõttest Lasita Maja Production AS? 

o Väga palju 

o Pigem palju 

o Ei tea, raske öelda 

o Pigem vähe 

o Väga vähe 

2.Missuguse infokanali kaudu leidsite tööpakkumise ettevõttesse Lasita Maja Production AS? 

o Töötukassa 

o Ajaleht Postimees 

o Internetiportaal CV Keskus 

o Info sõbralt/tuttavalt 

o Külastades ettevõtet Lasita Maja Production AS 

o Lasita Maja Production AS koduleht 

o Otse pöördudes ettevõttesse Lasita Maja Production AS 

o Muu 

Kui vastasite Muu, siis palun täpsustage 
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3.Kas töökuulutuse info oli Teile arusaadav? 

o Jah 

o Ei 

Palun põhjendage oma vastust 

 

 

4.Kuidas hindate tööintervjuu/vestluse läbiviimist ettevõttes Lasita Maja Production AS? 

o Väga hea 

o Pigem hea 

o Ei tea, raske öelda 

o Pigem halb 

o Väga halb 

Palun põhjendage oma vastust 

 

 

5.Millised alljärgnevad protsessid läbisite tööle värbamisel? Võite valida mitu varianti. 

o Vestlus/tööintervjuu 

o Test teadmiste kontrolliks 

o Praktiline oskuste test 

o Muu 

Kui vastasite Muu, siis palun täpsustage 
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6.Kui olulised on Teie jaoks töökoha valikul alljärgnevad tegurid?  

Palun märkige ristikesega/linnukesega tabelisse iga teguri kohta üks variant. 

 Väga 

olulised 

Pigem 

olulised 

Ei tea, raske 

öelda 

Pigem 

väheolulised 

Üldse ei ole 

olulised 

Töökoha kaugus 

kodust 

     

Töötasu      

Suhted kolleegidega      

Töö iseloom      

Tööaeg      

Toitlustus töökohal      

Töövahendite ja-

riiete olemasolu 

     

  

7.Millised on Teie peamised probleemid igapäevatöös? 

 

 

8.Kuidas hindate oma füüsilist töökoormust? 

o Väga raske 

o Pigem raske 

o Ei tea, raske öelda 

o Pigem ei ole raske 

o Üldse ei ole raske 

 

9.Kas olete osalenud ettevõttepoolsel koolitusel? 

o Jah 

o Ei 
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10.Kas teile on antud tööriided ja–vahendid 1-2 kuu  jooksul alates tööle asumisest? 

o Jah 

o Ei tea 

o Ei  

11.Mis on Teie amet ettevõttes Lasita Maja Production AS? 

o Meister 

o Tootekontroll 

o Pingioperaator 

o Mehaanik 

o Tõstukijuht 

o Pakkija 

o Abitööline 

o Koristaja 

o Muu 

Kui vastasite Muu, siis palun täpsustage 

 

 

12.Milline on Teie haridustase? 

o Põhiharidus 

o Keskharidus 

o Kesk-eriharidus 

o Kõrgharidus 

13. Teie rahvus: 

 Eestlane 

 Venelane 

 Muu 
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Aitäh küsitluses osalemise eest. Teie osalemine aitas koguda andmeid, mis on olulised minu 

bakalaureusetöö koostamisel. Vastuste kokkuvõte lisatakse infostendidele esimesel korrusel 

ettevõttes Lasita Maja. 
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Lisa 3. Intervjuu küsimused ja vastused Lasita Maja Production AS juhiabi-

personalijuhiga 

1.Millised strateegilised eesmärgid on seatud ettevõttes Lasita Maja Production AS 

personalitöös/personalijuhtimises?  

Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on tagada, et organisatsioonis töötaksid 

õppimisvõimelised ja enesearendamisest huvitatud, kõrget kvalifikatsiooni omavad, 

teotahtelised ja pühendunud inimesed, kes on suutelised ellu viima ettevõtte üldeesmärke ja 

visiooni. Organisatsioon on loonud endale strateegilised eesmärgid lähtudes missioonist ja 

visioonist ning on olemas inimgrupp, kes sinna kuuluvad või hakkavad kuuluma tulevikus, kas 

nad aktsepteerivad seda identiteeti, samastavad end sellega, hakkavad selle nimel tööle või 

mitte. 

2.Miks tekib vajadus tootmistööliseid tööle värvata ettevõttesse Lasita Maja? Loetlege 

palun juhud. 

Ettevõttes toimub lühi- ja pikaajaline personaliplaneerimine, mis tuleneb ettevõtte üldistest 

strateegilistest eesmärkidest ,näiteks hooaja tootmine/tootmise suurenemine, uue ametikoha 

loomine, töötaja lahkumine. Lühiajaliselt planeeritakse tähtajalisi tootmistööliste värbamisi, 

kuna õige töömaht selgub töö käigus. Pikaajalises planeerimises lähtutakse ennekõike 

ettevõtte üldisest prognoosist tulevikku (kasumi- ja käibekasvu prognoos) ja võimalikest 

arengu muudatustest (erinevad tehnilised lahendused), tööjõu voolavusest ,sh. pensionile 

minejatest. 

3.Kes vastutab ettevõttes uute töötajate värbamise eest? 

Lasita Majas vastustab uute töötajate värbamise eest juhiabi-personalijuht. 

4.Milline näeb välja tootmistööliste töölevärbamise protsess Teie ettevõttes? 

Etapid toimumise järjekorras: 

- Reaalne vajadus ametikoha täitmiseks 

- Tingimuste, nõudmiste, oskuste, eelduste väljaselgitamine vakantse ametikoha puhul 
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- Töökuulutuse koostamine 

- Töökuulutuse avalikustamine 

- Laekunud CV-de põhjal eelvalik 

- Välja valitud isikustega kontakteerumine 

- Töövestlus 

- Käitumisülesanne ( nt puidudetaili mõõtmine) 

- Otsus 

- Tulemustest teatamine kandidaadile 

- Positiivne valik: Töölepingu koostamine 

5.Mille alusel tehakse valik? Valiku meetodid 

Ettevõte järgib järgmisi valiku meetodeid: 

- Struktureeritud intervjuu/vestlus 

-Test (projektilugemise kohta) 

- Käitumisülesanne 

6.Kas värbamisel kasutatakse organisatsioonisisest või -välist värbamist ?Miks? 

Nii organisatsioonisisest kui ka organisatsioonivälist värbamist.  

Sisene värbamine tehakse oma töötajate seast, vastavalt arenguvestluste tulemustest ja otseste 

juhtide tagasisidest. 

Välise värbamise puhul kasutatakse erinevaid kanaleid, näiteks Tööturuamet, töökuulutused 

ajakirjanduses ja interneti lehekülgedel ( ka ettevõtte kodulehel), praeguste töötajate 

soovitused, tööotsijad, kes pöörduvad ise ettevõtte poole  



54 
 

Lisa 3 järg 

7.Missuguseid allikaid kasutate veel värbamisel? 

Oleme koostööd teinud erinevate kutse- ja ülikoolidega, et pakkuda võimalikke praktikakohti 

ning hiljem parimatele praktikantidele pakkuda töökohta. Ettevõtte tutvustab end erinevatel 

messidel ,nagu Tudengimess ja Töömess.  

8.Missugused eelised võiksid olla kandideerides tootmistöölise ametikohale? 

Töökus, töötahe, kiirus, korrektsus, soov töötada kahes vahetuses, tehnika-ja tehnoloogiahuvi, 

kasuks tuleb puidutöö kogemus jne. 

9.Miks töötajad tihti vahetuvad ettevõttes? 

Töötajad vahetud ettevõttes, kuna põhjuseid on mitmeid, näiteks elukoha vahetus, füüsiline 

töö, madal palk, ajaline piirang (kaks vahetust) .Ka tähtajaliste lepingute lõppemine. 

10.Missugused probleemid esinevad tootmistöölistega igapäevatöös? 

Probleeme on erinevaid. Nimetagem põhilised, näiteks tööle mitteilmumine, alkoholijoobes 

tööle ilmumine, viibimine tihti haiguslehel, töö tegemata jätmine, töö ebakorrektselt tegemine, 

töötajatevahelised probleemid ja alluva ja ülemuse probleemid. 

11.Kas ettevõte kasutab ka värbamise alternatiive ?Millisel määral? Miks? 

Kasutame ületunnitöö võimalusi seaduse piires ning motiveerimine töötajaid kahekordse 

töötasuga. Lisaks kasutame ka ajutist tööjõudu ,näiteks töötajate lapsed saavad koolivaheajal 

raha teenida vanuses 16-18 aastat  

12. Miks on hea Lasita Maja Production AS-s töötada tootmistöölisena? 

Ettevõttel on hästi töötav motivatsioonipakett, mis hõlmab nii rahalisi kui mitterahalisi 

motivatsiooni allikaid. Mõned näited: kaasaegsed töötingimused ning -ruumid, tööl käimiseks 

on tasuta bussitransport, lõunasöögi kompensatsioon, turvaline ja ohutu töökeskkond, 

tootmistöölistega arvestav juhtkond, kiiresti arenev ettevõte ning sellega seonduvalt ka tööliste 

roteerumine ametikohtadel, firmaüritused, jõulu- ja jaanipäeva preemiad jne. (Autori 

üleskirjutus 2015). 
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