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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval on ettevõtted hakanud rohkem endale teadvustama, et ettevõtluse arenguks ja 

edu võtmeks on kõige vajalikum ressurss inimene. Seega peaks ettevõtte peamisi eesmärke 

olema töötajate hoidmine ning nende heaolu tagamine. Juhi poolt loodud tingimused ning 

üldine juhtimine kujundavad töötajate rahulolu ja motivatsiooni taset. Ettevõte tervikuna 

peab töötajale meeldima, looma positiivseid emotsioone, selleks et ta tunneks ennast hästi 

ja rahulolevalt. Mida rahulolevam ja motiveeritum on personal, seda paremad on ka 

töötulemused, mis omakorda mõjutavad positiivselt ettevõtte efektiivsust ja aitavad 

kiiremini saavutada seatud eesmärke. 

 

Juht peab pingutama, et hoida kogu personali koos, kuna töötaja võib vahetada halvemate 

tingimustega koha parema vastu. Sel juhul tuleb ettevõttel palgata uus töötaja ning ta välja 

koolitada. See võtab aga  aega ja  aeglustab ettevõtte arengut. Kuna kõigi inimeste 

vajadused ja soovid võivad olla erinevad, tuleb juhil leida moodus, kuidas vältida oma 

töötajate lahkumist töölt, tagades neile vastavad töötingimused ning leides lahendusi 

erinevatele probleemidele. Üheks viisiks , selgitamaks välja üldist heaolu ettevõttes ning 

selle tõstmise võimalusi, on töörahulolu- ja motivatsiooniuuring. 

Töörahulolu- ja motivatsiooniuuringu vajalikkust põhjustavad mitmed konkreetsed 

asjaolud. Näiteks võib personal teatud aja möödudes vahetuda, millega seoses muutuvad 

inimeste vajadused ja soovid ning ka juht võib teatud olukordi hinnata teistmoodi kui 

töötajad. Samuti saab uuringu abil välja selgitada rahulolematuse põhjusi ja erinevaid 

motivaatoreid efektiivsemaks töötegemiseks ning üldisi ootusi ettevõtte suhtes. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada töörahulolu ja motivatsiooni tase OÜ-s 

Käpp Grupp, anda uurimustulemustele põhinedes tagasisidet ettevõttele tulemuste kohta 

ning teha soovitusi ettevõtte juhile töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks töötajate seas. 

Uurimistulemuste  ja ettepanekute põhjal on võimalik juhil teha vastavaid muudatusi 

ettevõttes, eesmärgiga muuta  töökeskkonda paremuse poole. Antud uuringut ei ole 

ettevõttes varem läbi viidud. 
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Andmed kogutakse intervjuu teel, mis põhineb Herzbergi kahe faktori teoorial. Intervjuus 

osaleb kogu personal ning vestlused salvestatakse diktofoniga. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitas autor järgmised ülesanded: 

1. Läbi töötada töörahulolu ja motivatsiooni käsitlev teoreetiline teaduskirjandus. 

2. Koostada intervjuu kava Herzbergi teooria põhjal. 

3. Läbi viia intervjuud kogu personaliga töörahulolu ja motivatsiooni taseme 

väljaselgitamiseks. 

4. Teostada uurimistulemuste analüüs. 

5. Teha ettepanekuid juhtkonnale töörahulolu parandamiseks ning motivatsiooni 

taseme tõstmiseks. 

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Esimene osa on teoreetiline, kus käsitletakse 

töörahulolu ja motivatsiooni olemust ning peamisi töörahulolu ja motivatsiooni teooriaid. 

Samuti on ka kirjeldatud erinevaid tegureid, mis mõjutavad töörahulolu ja motivatsiooni 

ning erinevaid viise, kuidas tõsta töörahulolu ja suurendada motivatsiooni personali seas. 

Töö teine osa on empiiriline, kus antakse lühiülevaade Käpp Grupi ettevõttest. Seejärel 

kirjeldatakse autori poolt läbi viidud uurimismetoodikat, millele järgneb tulemuste analüüs 

ning järeldused ja ettepanekud. 
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1. TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI TEOREETILINE 

KÄSITLUS 

 

1.1. Töörahulolu olemus ja mõjutegurid 

 

Töörahulolu on tähtis iga tööl käiva inimese jaoks. Töö, mida inimesele meeldib teha, 

meeldiv töökeskkond ning töötegemist soosivad võimalused ja vahendid ongi efektiivse 

töötamise aluseks. Mida rahulolevamad ja õnnelikumad on töötajad, seda produktiivsemalt 

nad ka töötavad. Sellepärast ongi tähtis teada, kuidas töörahulolu tekib ning kuidas saaks 

seda suurendada. 

Töörahulolul ei ole ühte kindlat tähendust ning mitmed autorid on defineerinud seda 

erinevalt. Locke üldistava definitsiooni kohaselt on töörahulolu meeldiv või positiivne 

emotsionaalne seisund, mis tuleneb kellegi  tööst või töökogemusest. Tööga rahulolu on 

tingitud sellest, kui suurel määral töötaja on töösse kaasatud (Luthans 1992: 114). Ruth 

Alas (2002: 44)  lisab, et tööga rahulolu kirjeldab ka vajaduste rahuldatuse astet ja näitab, 

kuidas töötajatele tema töö meeldib. 

Mõiste töörahulolu kirjeldab positiivset hinnangut tööle. Isikud, kes on oma tööga rahul, 

on positiivsemalt meelestatud, samal ajal kui mitterahulolevad töötajad omavad tööga 

seoses negatiivsemaid tundeid (Robbins ja Judge 2009: 113). Samuti  näitab see, kuivõrd 

positiivselt või negatiivselt töötaja tunnetab enda tööd, töökorraldust ning suhteid 

töökaaslastega (Vadi 2004: 88). Autor arvab, et oluliseks faktoriks töö juures on 

töökeskkond, mis mõjutab tööga rahulolu kas positiivselt või negatiivselt. Muutmaks 

töörahulolu paremuse poole, peab ettevõttes olema juht, kes mõtleb ka personali heaolu 

peale. Samuti on olulised rahuldavad töötingimused ning avatud, sõbralikud kaastöötajad. 

Töörahulolu teoreetilist käsitlust mõjutasid suuresti Hawtorne uurimused 1920. aastate 

lõpus, mis algselt olid mõeldud töötingimuste mõju uurimiseks töö tulemuslikkusele. 

Nimelt selgus eksperimentide käigus, et rohkem kui töökoha valgustatus motiveeris 

töötajaid nendele osaks saanud kõrgendatud tähelepanu. Töörahulolu mõõtmiseks hakati 

järgneval kümnendil koostama mitmesuguseid küsimustikke, milles töötajatel oli võimalik 

avaldada oma arvamust erinevatele töö tunnustele, nagu töö raskus, pinge, vaheldus, tasu 

jm. Uuringute tulemuste põhjal saadud andmeid vaadeldi kui töömeeleolu või tööga 
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rahulolu taset, mida soovitati hoida võimalikult kõrgel. (Alas 2002: 44). Organisatsiooni-

käitumises on üldiselt rohkem hakatud aru saama, et töörahulolu ongi kõige tähtsam 

(Luthans 1992: 114). Autori arvates on rahulolev töötaja produktiivsem, kuna töötajal on 

siis suurem töötahe ning püüdlikkus ja vajadus arenemiseks ja karjääriredelil tõusmiseks, 

mis omakorda loob töökohas positiivsema keskkonna ning on üldiselt kasulikum (ka 

kasumlikum) ettevõttele. See on ka üks peamisi põhjusi, miks viiakse läbi erinevate 

meetodite põhjal rahuloluuuringuid.  

Valdavalt jaotatakse töörahulolu põhjustavaid tegureid sisemisteks ja välisteks. Välised 

faktorid on palk ja edutamisvõimalused, sisemised aga töö ise, juhtimine ja kaastöötajad. 

Kui rahulolu sisemiste faktoritega on kõrge, võib hakata rääkima sisemisest vajadusest 

tööd teha. Sellisel juhul pole töö enam vahendiks, vaid eesmärk omaette. Sel juhul jätkaks 

inimene tööd ka siis, kui ettevõttes puuduks edutamisvõimalus ning sissetulek ei oleks 

esmatähtis. ( Alas 2002: 45) 

Ükski töö ei ole täiuslik, kuid inimesed peavad tööd valides paika panema oma 

prioriteedid. Valides teatud töö ja sellega kaasnevatest eelistest, tuleb arvestada ka 

puudustega. Kuna inimeste eelistused ja vajadused on erinevad, peavadki nad tööd valides 

mõtlema, mis on nende jaoks tähtis ning motiveeriv ja töörahulolu tagav. Näiteks valides 

töö eesmärgiga saada suuremat palka või töö, kus saab rohkem oma teadmisi kasutada ning 

pidevalt areneda. Robbins ja Judge (2009: 118) on arvamusel, et peamised tööga rahulolu 

aspektid on töö ise, palk, karjäärivõimalused ning töökaaslased. Huvitav töö, mis tagab 

arenemisvõimaluse, mitmekesisuse ja iseseisvuse, on enamusele töötajatest tööalaselt 

tähtis. Üheksakümnendate alguses tehti Ameerikas uuring, mille tulemusel selgus, et 16-st 

tööd iseloomustavast näitajast pidasid töötajad tähtsaks töö iseseisvust, huvitavust ja uute 

oskuste õppimise võimalust (Alas 2002: 46). 

Robbins ja Judge (2009: 128) on välja toonud tähtsamad töörahulolu tagavad tunnused: 

1. Karjääriredelil tõusmisvõimalus. 

2. Töötasu. 

3. Suhtlus töötajate ja juhtkonna vahel. 

4. Enda panus organisatsiooni eesmärkide elluviimisel. 

5. Tööalane arenemine. 

6. Juhtkonna poolt tunnustus tehtud tööle. 

7. Võimalus kasutada oma teadmisi ja oskusi. 
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8. Töö ise ja mitmekesisus. 

Kuigi viidatud autorid on avanud töörahulolu sisu erinevalt, on need siiski üldjoontes 

kattuvad. Autor arvab, et töörahulolu on midagi, mis pakub inimesele tööd tehes rõõmu, 

olgu need siis töötulemused, töötasu, kaastöötajad, töötingimused, sobilik tööaeg või 

karjääritegemisvõimalused. Samuti on tänapäeval jõutud arusaamisele, et töötajal on 

oluline osa organisatsiooni edukaks muutmisel. Seega on tähtis, et juht peaks oluliseks 

suhtlemist ja koostööd ning mõistaks, mis võib põhjustada töötajates rahulolu või 

rahulolematust. 

Tööga rahulolu mõjutavad arvukad tegurid. Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et 

oluliselt tõstab töötaja rahulolu suurem iseseisvus töö tegemisel. Töötajad, kes saavad oma 

tööd ise juhtida, näiteks määrata töö tempot või tööaega, on rahulolevamad kui need, kelle 

iseseisvus on piiratud. (Kõrreveski 2011) 

Miks on tähtis pöörata tähelepanu tööga rahulolule? Alates Lissaboni strateegia 

vastuvõtmisest on tööelu ja tööjõu kvaliteedi tõstmine sotsiaal- ja majanduspoliitika 

elluviimisel Euroopa Liidu üks tähtsamaid valdkondi. Üleilmastumine nõuab ettevõtjatelt 

rahvusvahelises konkurentsis ellujäämist ja püsimist. Sellega seoses sisaldab tööelu 

kvaliteedi tõstmine soovi mitte ainult täita miinimumvajadusi, vaid tagada tööelu pidev 

areng. Tööelu kvaliteedi mõõtmisel tuleb aga arvestada nii objektiivsete teguritega, mis on 

seotud tööga (nt töötasu, töökeskkond) ja töötaja sobivusega (töötaja kvalifikatsioon) antud 

töökohale, kui ka subjektiivsete näitajatega, mis peegeldavad töötajate hinnanguid enda 

tööle. (Kõrreveski 2011) 

Mullins (1994: 495) kirjeldab, milline töö tagab töötajale tööga rahulolu. Töö peab: 

 pakkuma võimalust õppimiseks ja probleemide lahendamiseks; 

 olema vaadeldav sellisena, kus oleks tulevikku; 

 tagama võimaluse arenemiseks, viisidel mis on sobilikud just töötajale; 

 lubama inimestel anda oma panus otsustesse, mis puudutavad tööd ja sellega 

seonduvaid eesmärke; 

 kindlustama, et teiste inimeste ootused ja eesmärgid on selged ning pakuvad teatud 

määral väljakutset; 

 tagama vajaminevad abivahendid (nii väljaõppeks kui ka info pidevaks 

liikumiseks), varustuse ning materjali. 
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Luthans (1992: 121-122) on aga välja toonud viis erinevat faktorit, mis mõjutavad tööga 

rahulolu ning nendeks on:  

1. Palk – palgal on märkimisväärne osa töörahulolust. Raha aitab inimestel rahuldada 

nende põhivajadusi ning töötajad näevad palgasummas tihti peegeldust sellest, 

kuidas juhtkond hindab nende osalust  ja panust ettevõttes. 

2. Töö ise – töö peab olema huvitav ja väljakutsuv, ei tohi olla igav ning peab tõstma 

inimese staatust. 

3. Edutamine – edutamise võimalustel tundub olevat erinev mõju tööga rahulolule. 

Seda seetõttu, et edutamist esineb mitmel erineval kujul, millega kaasnevad 

erinevad hüved. 

4.  Personal –  hea kollektiiv muudab töö tegemise nauditavamaks ning pakub tuge, 

vajadusel annab nõu ja juhendab. 

5. Töötingimused – kui töötingimused on head (näiteks puhas ja meeldiv keskkond), 

siis leiavad töötajad, et enda tööd on lihtsam teha. Kui töötingimused on kehvad 

(näiteks liiga kuum või lärmakas keskkond), siis on töötajate meelest tööd raskem 

teha.  

Erinevad viisid töötajate mõjutamiseks aitavad ettevõttel vältida igasuguste probleemide 

tekkimist, seeläbi muutes kollektiivi ühtsemaks. Samuti ei tohi juht unustada miks on 

oluline ja kuidas tõsta töörahulolu töötajate seas. 

Organisatsiooniliste muudatuste läbiviimise ajal on töötajate otsustamisse kaasamine, hea 

koostöö probleemide diagnoosimisel, tegevuse planeerimisel ja muudatuste elluviimisel 

otsustava tähtsusega, kuna: 

 muudatustes aktiivne osalemine annab töötajatele tunde, et nemad ise saavad 

määrata muudatuste käiku; 

 otsustamises osalemine aitab töötajatel muutuda iseseisvamaks, aktiivsemaks ja 

võrdsemaks kaaskolleegidega; 

 töötajate otsustamisse kaasamine võimaldab ühendada töötajate isiklikud vajadused 

organisatsiooni vajadustega ja rakendada töötajate loovat energiat organisatsiooni 

eesmärkide saavutamiseks; 

  töötajate pidev kaasamine arendab neid laiemalt, kui nende oma konkreetse töö 

raames otseselt vaja on ja valmistab neid kiiremini edutamiseks ette. Seega luuakse 

ettevõttes hästi motiveeritud edutamisreserv. (Alas 2002: 40-41) 
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Üks tähtsamaid põhjusi, miks inimesed tööd teevad, on raha teenimine. Ka need, kes 

väidavad, et nad teevad tööd sellepärast, et see pakub neile rahuldust, peavad tööga tagama 

äraelamiseks vajaliku sissetuleku. Vastasel juhul on nad tööga rahulolule vaatamata 

sunnitud teist töökohta otsima. (Alas 2001: 115). Palk on töötajate otsene rahaline hüvitus, 

mis võib põhineda isiku ajapalgal, tükipalgal ja preemial. Organisatsioonidel on välja 

töötatud töötasustamise süsteemid. Kuna neis kasutatakse erinevaid töötasustamise võtteid 

tasakaalustatult, võimaldab see omakorda töötajaid motiveerida (Türk 1999: 169-174). 

Taimi Elenurm on märkinud, et omavahel kokku lepitud, selgelt sõnastatud ja vastastikku 

aktsepteeritud töö ja selle eest saadav tasu on motivatsiooni aluseks (Malmberg 2005: 22). 

Töötasu peab inspireerima töötajaid paremaid tulemusi saavutama ning praktiliselt kõik 

töötajate hulgas läbi viidud küsitlused näitavad, et palk kuulub 5 olulisema motivaatori 

hulka (Alas 2001: 115). Rahal on nii sümboolne kui ka materiaalne tähendus. See võib 

tagada võimu ja staatuse ning olla vahend saavutuste mõõtmiseks  (Luthans 1992: 220-

221). Kokkuvõte 20 aasta jooksul Ameerika Ühendriikides läbiviidud uuringutest näitas, et 

olenevalt ametist on töötajad motiveerivaid faktoreid erinevalt hinnanud. Sissetulek on 

kõigil, välja arvatud spetsialistid, esikohal ja edasiarenemise võimalused on esimese viie 

motivaatori seas. Samal ajal kui juhid ja spetsialistid väärtustavad erinevate väljakutse 

olemasolu, peavad ametnikud ja tükitöölised oluliseks turvalisust ja lugupidavat 

kohtlemist. (Alas 2001: 115) 

Rahulolu puhul on töötajale tähtis sissetulek, samuti mõjutavad veel paindlik tööaeg, 

personal ning töö ise. Töötaja soovib, et teda kaasatakse erinevatesse projektidesse või 

ülesannetesse, mis oleksid väljakutsuvad, võimaldaksid areneda ning kus oleks võimalik 

tõusta kõrgemale positsioonile ja teha karjääri. Olemas on ka selliseid töökohti, kus ei ole 

võimalik eelloetuid võimalusi töötajatele pakkuda, kuid sellisel juhul saab näiteks juht 

pakkuda personalile erinevaid koolitusi. 

Teooriast lähtuvalt on töörahulolu ja motivatsioon erinevad mõisted, kuid nad on tihti 

omavahel seotud. Autor vaatleb neid uurimustöös eraldi ning järgmises alapeatükis 

uuritaksegi motivatsiooni olemust. 
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1.2. Motivatsiooni olemus ja mõjutegurid 

 

Nii nagu töörahulolu puhulgi, ei ole ka motivatsioonil ühte kindlalt tähendust. 

Motivatsioon on üks asjaoludest, miks inimene midagi teeb, temas on mingi jõud, mis 

paneb ta tegutsema. Keegi teine ei saa inimest motiveerida, seda saab teha ainult ise, teised 

saavad selle vaid omapoolse panuse anda ning mõjutada. Motivatsioon ehk inimese 

sisemine tahe pole midagi, mis võiks tekkida käsukorras või vastavalt kvartaliplaanile. 

Tahe tegutseda, midagi korda saata tuleb inimese seest, selle paremale avaldumisele saab 

väliste mõjuritega vaid kaasa aidata (Malmberg 2005: 7). 

Margus Vaino on tõdenud, et mõeldes motivatsioonile tuleb esimese asjana pähe elekter, 

mis pidi olema just see, mida ei ole näha, aga mida võib tunda ja kui tunned, siis enam ei 

näe. Sama on ka motivatsiooniga – keegi täpselt ei oska öelda ja kirjeldada mis see on, aga 

selle puudumist tunnetavad kõik. (Vaino 2005) 

Termin motivatsioon pärineb ladinakeelsest sõnast movere, mis tähendab (edasi) liikumist. 

Tänapäevases juhtimisteoorias ja psühholoogias puudub sellele sõnale kindel määratlus. 

Pigem on ta kasutusel kui koondmõiste mitmele definitsioonile või arusaamale ja seda 

peamiselt sellepärast, et motivatsioon on oma olemuselt hüpoteetiline konstruktsioon. Me 

teame, et inimeses on "midagi", mis paneb teda tegutsema, juhib ja suunab tema käitumist, 

aga vägagi keeruline on kirjeldada täpselt, mis see on ja kuidas seda suunata. Me saame 

jälgida inimese käitumist ja teda ümbritsevat keskkonda ning siis sellest teha mingeid 

üldisi järeldusi, aga seda sisemist võlujõudu ei ole võimalik otseselt mõõta ega kirjeldada 

ning see teebki inimeste motiveerimise raskeks. Praegusaegne lähenemine sellele teemale 

keskendub mõtetele, hoiakutele, tunnetele ja ümbritseva keskkonna tõlgendamisele (Vaino 

2005). Ka Brooks (2008: 64) nõustub, et ei ole veel jõutud täielikule üksmeelele antud 

definitsiooni osas, kuid  üldjoontes võib motivatsiooni käsitleda kui inimese jõupingutuste 

püsivust ja eesmärki, ehk teisisõnu on motivatsioon teotahe. Motiveeritud inimeseks 

peetakse üldiselt sellist inimest, kes saavutab töös tihti häid tulemusi ning näitab töötades 

üles pidevat energiat ning entusiasmi. 

Varasemalt pöörasid ettevõtted suuremat tähelepanu ettevõtte kasumi saamisele ning 

personali arendamine jäi tahaplaanile. Nüüdisajal on rohkem mõistma hakatud, et personal 

on osa ettevõtte arengust ning teadvustatud, et motiveeritum inimene on efektiivsem kui 

vähem motiveeritud töötaja. Seega on rohkem hakatud töötajaid motiveerima ning inimesi 

ei võeta lihtsalt kui vahendeid, vaid pigem moodust saavutamaks eesmärke ning 
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arendamaks ettevõtet. Kaasaegne käsitlusviis peab silmas seda, et inimeste käitumine tööl 

on väga keeruline ja mitmekesine ning organisatsiooni kõik tegevused on tihedas 

vastastikuses sõltuvuses. Tänapäeva juhtimisteooriates keskendutakse eelkõige töötajate 

motiveerimisele, mõjutamisele, eestvedamisele ning väärtustatakse suhtlemist ja koostööd 

(Virovere jt 2005: 59).  

Motivatsioon võib olla oma olemuselt positiivse või negatiivse suunitlusega. Positiivne 

motivatsioon seondub mingite eesmärkide realiseerimisega, negatiivne motivatsioon on 

seotud aga hirmuga ebaõnnestumise ees ning sel juhul otsib inimene kaitset ja võib 

loobuda näiteks edutamisest või isegi lahkuda organisatsioonist. Tänapäeva juhid ja liidrid 

lähtuvad eelkõige positiivsetest motivaatoritest ja jõududest, hoolimisest ja austusest, 

ärakuulamisest ja suhtlemisest. (Türk, Siimon 2004: 213) 

Üheks oluliseks suhtlustehnikaks on kiitmine, kuigi erinevad uuringud näitavad, et 

üldjuhul kiidetakse harva. Üks põhjus on selles, et arukalt kiita on raske ning väga sageli, 

mis on tehtud hästi, tundub meile tavalisena (Virovere jt 2005: 85). Samal arvamusel on ka 

Mats Soomre, kes nendib, et põhjamaalastena pigem räägime sellest, mis on halvasti, ja 

vaatame mööda sellest, mis on hästi (Malmberg 2005: 60). Vastupidiselt vähesele 

kiitmisele lisab Steiger (1997: 51), et kõikide pideval kiitmisel, ei tunne keegi, et ta oleks 

kiita saanud ning kiitust ei tohi kontrollimatult jagada. 

Steiger (1997: 51) on välja toonud viis soovitust, kuidas motiveerivalt kiita: 

 väärtusta tõelisi saavutusi ja pingutusi; 

 kiitus peab olema sobiv ja õiglane;  

 kiitus peab põhinema selgetel ja kaastöötajatele arusaadavatel objektiivsetel 

tunnustel;  

 kiitust peab jagama just nii tihti kui vaja, aga kindlasti mitte kogu aeg;  

 kiitma peab isiklikus ja inimlikus vormis, premeerides erilistel juhtudel näiteks 

lisatasu või vaba päevaga. 

Motivatsioon kui protsess algab füsioloogilise ja psühholoogilise puudustundega või 

vajadusega, mis aktiveerib teatud käitumisstiili ja on samas ajend eesmärgi poole 

liikumiseks. Seega on võtmesõnadeks, saamaks aru motivatsiooni protsessi olemusest, 

vajadused, ajendid ja eesmärgid (Luthans 1992: 147). Vadi (2004: 90) defineerib 

motivatsiooni kui sisemisi tegureid, põhjusi ja jõude, mis mõjutavad inimese tegevust. 

HireRight Estonia juhi Kiira Kure sõnul on motivatsioon jõud, mis ajendab inimesi midagi 
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tegema või vastupidi – kui see jõud ei toimi, jääb midagi tegemata. Koolitaja Mats Soomre 

märgib, et motiveeritud inimene tegutseb ja  pingutab rohkem ja naudib seda. Riina 

Rohelaan lisab, et motivatsioonisüsteemi üles ehitamine on järjepidev tegevus, mis ei lõpe 

kunagi (Malmberg 2005: 12-17). 

Motivatsiooni saab omakorda liigitada kaheks – sisemine ja väline. Väline motivatsioon on 

seotud nö „käegakatsutava” tasuga nagu palk, turvalisus, töökeskkond ja töötingimused. 

Sisemine motivatsioon on eeskätt seotud sellega, et inimesele meeldib töö, mida ta teeb. 

Olulised on ka psühholoogilised tasud: võimalus kasutada oma võimeid ja oskusi, panna 

ennast proovile ning saada tunnustust, mis omakorda tagab positiivse emotsiooni (Virovere 

jt 2005: 59). Põhimõtteliselt samamoodi on  defineerinud seda mõistet ka  Steiger (1997:  

42), kes rõhutab, et sisemise motivatsiooni all mõeldakse seestpoolt tulevat töörõõmu, 

tulemustega rahulolu ja pidevat püüdmist erinevate eesmärkide saavutamisele. Sellele 

vastupidiselt kirjeldab väline motivatsioon olukorda, kus kaastöötajaid innustatakse eeskätt 

mitte sisuliselt huvitava tööga, vaid väliste stiimulitega, nagu näiteks kõrge palk, 

inimestevaheliste suhete eest hoolitsemine ja head töötingimused. Seega võib öelda, et 

sisemine motivatsioon käivitab, väline sunnib ning uuringud on tõestanud, et enamasti on 

need kaks sõna pöördvõrdelised (Feldschmidt, Türk 2014).  

Autor arvab, et kui on olemas sisemine motivatsioon, siis motivatsiooniküsimust tavaliselt 

ei teki, kuna me ise tahame midagi teha – see motiveerib ning tunneme sellest rõõmu. 

Seesmine motivatsioon muudab meid aktiivsemaks, tekitab huvi ning loob uusi võimalusi 

midagi avastamaks, kusjuures eesmärgiks ei ole palk, vaid antud tegevus või töö tegemine 

ise ongi tasu. Seega sisemise motivatsiooni olemasolu puhul ei ole otsest vajadust 

materiaalse tasu järele ning valitud tegevust nauditakse. Välimine motivatsioon on aga 

pigem kohustus kui nauding millegi tegemisest. Teisisõnu midagi tehakse seetõttu, et see 

tuleb ära teha, olgu siis ajendiks kas palk või mõni muu faktor.  

Sisemised motivatsioonivahendid ehk motivaatorid on seotud nn psühholoogilise tasuga: 

inimene kasutab oma võimeid, teadmisi ja oskusi ning areneb selle kaudu, saab tunnustust 

ja tähelepanu. Sisemine motivatsioon tuleneb töö sisust ja inimese huvist töö vastu, tema 

tahtest osa võtta, tundest, et mingid võimalused on atraktiivsed, suundumusest käituda 

kindlal viisil, selleks et uusi teadmisi omandada või elus kuhugi jõuda ja midagi saavutada. 

(Malmberg 2005: 23) 
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Pikka aega oldi arvamusel, et parim mõjutaja töises tegevuses on hirm. Hirmu abil võib 

saavutada töötaja äärmise kuulekuse, hea distsipliini, isegi täpsuse, kuid tihti takistab see 

inimese mõtlemisvõimet, loomingulisust ja rahulolu. Motivatsiooniprotsessi tähtsust 

rõhutades tuuakse sageli näiteks Jaapani majanduse areng . Aastatel 1960-1980 suurenes 

tootlikkus Jaapanis ligi 3 korda rohkem kui USA-s. Selle üheks põhjuseks peetakse Jaapani 

juhtide oskust panna töötajaid rohkem pingutama ja tööülesannete täitmisel loomingulisust 

üles näitama (Vadi 2004: 91). Autor arvab, et hirm võib küll inimest märgatavalt rohkem 

aktiivsemaks muuta, näiteks tööl rohkem püüdma, kuna kardab tööd kaotada, juhile 

pettumust valmistada jne. Ometi on, vastupidiselt töötajate hirmu all hoidmisele, tõhusam 

nende motiveerimine läbi innustamise ja  kiitmise, kuna see omakorda tagab paremaid 

materiaalseid ja mittemateriaalseid  tulemusi nii ettevõttele kui ka töötajatele. Steiger on 

(1997: 42) kirjutanud, et inimesekeskse juhtimise puhul ei ole kaastöötajate motiveerimine 

mitte ainult abinõu eesmärgi saavutamiseks, vaid inimeste pärast tehtav pingutus.  

Lisaks töötajate innustamisele ja kiitmisele tuleb neid ka täielikult usaldada. Töötajate 

pidev käsutamine ja suunamine võib tekitada töötajates hirmu töö kaotamise ees, 

suuremaid pingeid, langeb nii eneseväärikus kui ka enesekindlus, ühtlasi võivad nad tunda, 

et ei saa iseseisvalt antud tööga enam hakkama. Samuti võib pidev kontroll panna töötajaid 

rohkem vigu tegema, kuna mõtetes on kartus ebaõnnestuda ning oma tööülesandeid 

ebaefektiivselt täita. Pideva juhtimise ja suunamise asemel on vaja anda personalile 

rohkem vaba ruumi, mis võimaldab neil iseseisvamad olla. Nii saavad inimesed mõelda 

loovamalt, ennast teostada ning tehtud töö üle rõõmu tunda. Tööalaselt ettetulev eksimus ei 

ole reeglina tahtlik ning kontroll ja kamandamine muudavad õhkkonda pingerikkamaks, 

mis omakorda võib panna töötajaid rohkem hirmu tundma ja vigu tegema. Seega tuleb 

ettevõttes vähendada kamandamisstiili, mistõttu muutuks  ka sisekliima pingevabamaks. 

Autori arvates on motivatsioon inimese sisemine tahe või püüdlus millegi poole. 

Motiveeritud inimest võib mõjutada erinevad faktorid, nagu näiteks palk või huvitav töö, 

mis muudavad omakorda töötaja energilisemaks ja püüdlikumaks. Eesti oludes motiveerib 

personali enamjaolt töötasu, kuid see ei ole ainuke motivaator, küll aga võib väike sisse-

tulek viia motivatsioonilanguseni. Kuna inimesed on erinevaid, siis on ka nende soovid 

isemoodi. Seega firma paremaks toimimiseks on tähtis teada, mis täpselt töötajaid 

motiveerib. 
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Ettevõtte edukus ei sõltu ainult juhi oskustest, vaid suur osa on ka töötajatel. Ettevõttes 

võib olla palju töökaid, oskuslikke ja kogemustega inimesi, aga kui puudub huvi töö vastu, 

siis ei kasutata enda võimeid täiel määral (Vadi 1996: 70). Kui saate aru, mis nimelt 

inimesi motiveerib, on teie käsutuses kõige võimsam vahend nendega töötamiseks (Denny 

2010: 13). 

Motiveerimine on inimest tegutsema panevate jõudude teadvustamine ja inimese 

mõjutamine nende põhjal (Vadi 2001: 91). Ettevõtte edukuse tagamiseks  peab tal olema 

motiveeritud personal. 

Vadi (2001: 91) arvates võib töises tegevuses vaadelda kolme motivatsiooniallikat: 

 Tööst saadav tasu, mille juurde kuuluvad otsesed ja kaudsed tasud ja kõik , mis 

sellega kaasneb. 

 Töö keskkond, mis koosneb füüsilisest keskkonnast ja suhtlemisest ning suhetest 

töökohal. 

 Töö ise, selle sisu ja võimalused eneseteostuseks, enesest lugupidamist ning 

arenemisvõimalusi. 

Kuna juht saab mõjutada personali motiveerituse taset, peab ta ka nende tegemistest 

rohkem hoolima. Koolitaja ja psühholoog Anneli Salk kinnitab, et ettevõttepoolne isiklik 

tähelepanu ja heade töötulemuste esiletoomine motiveerib töötajaid veelgi paremaid 

tulemusi saavutama. Anthony Robbins on märkinud järgmist: kui inimesed teavad, et te 

nende käekäigust hoolite, pingutavad ja püüavad nad rohkem. Valdo Kalm peab tähtsaks 

seda, kuidas töötajat juhitakse, kuna see on vägagi oluline motivaator. Juht peab suunama, 

aga samas ka olema toetav (Malmberg 2005: 55-61).Vesso, Saue (2008: 171-172) lisavad, 

et juht peab hindama töötajaid, mis omakorda tõstab nende motivatsiooni. 

Selleks, et palgatud personalil oleks ettevõttes töötamine mugavam ning kõrgem tööga 

rahulolu, peab juht omalt poolt neid motiveerima. Richard Denny (2010: 101) on  välja 

toonud kaheksa juhi olulist tegevust, tagamaks personali kõrgemat motiveeritust:  

 tagama head töötingimused; 

 selgitama ettevõtte missiooni; 

 püstitama meeskonnale eesmärgid; 

 tegelema eraldi iga meeskonnaliikmega; 

 tunnustama iga meeskonnaliiget; 
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 jagama edu ühiselt; 

 kindlustama positiivset suhtumist; 

 olema motiveeriv liider. 

Motivatsioonitegurid sõltuvad erinevatest asjaoludest, nagu näiteks inimeste 

kvalifikatsioon, eriala, vanus, eluperioodi aktuaalne vajadus, ka isiksuseomadused. Kõrgelt 

kvalifitseeritud spetsialiste motiveerib enamasti võimalus tegeleda oma valdkonna 

uusimate teemadega, iseseisvus tegutsemisel, teatav otsustusvabadus, vastutuse kandmine 

jne. (Malmberg 2005: 17) 

Koolitaja Mats Soomre arvates on motiveerimine sisemise tahte tekitamine endal või 

teistel ning lisanud veel, et motiveeritud inimene on see, kes teeb ning pingutab veidi 

rohkem ja naudib seda, samuti peab tal olema isiklik sisemine tegutsemissoov (Malmberg 

2005: 13). Autori arvates ongi need sisemised soovid tegutsemiseks erinevad motiivid. 

Motiivid vastavad küsimusele MIKS. Nad suunavad ja raamistavad inimkäitumist. Sellega 

on vajadused ja motiivid käitumise eesmärke seadvad põhifaktorid (Kidron 2006: 86). 

Emotsioonid toidavad meie motivatsiooni ja motiivid omakorda juhivad meie mõtlemist ja 

vormivad tegevust (Feldschmidt, Türk 2014). 

Motiivide, eesmärkide ja stiimulite suhteid näitab lihtsustatud mudel joonisel 2. Välja on 

toodud motiveeriv situatsioon, kus üksikisiku motiivid on suunatud eesmärgi poole 

jõudmisele. Tugevaimad käitumist mõjutavad motiivid on kas eesmärgile suunatud või 

eesmärki valdavad. Kuna kõiki eesmärke pole võimalik saavutada, ei jõua inimene tihti 

eesmärgini, hoolimata motiivi tugevusest. (Kidron 2008: 210) 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Motiveeriv situatsioon. Allikas: Äripsühholoogia käsiraamat (Kidron 2008: 211) 
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Brooks (2008: 81-85) on välja toonud mitmed huvitavad motivatsiooni tõstvad tegurid: 

 Õiglane kohtlemine – sisendid  (näiteks töötunnid, saavutused, kvalifikatsioon) ja 

väljundid (näiteks palk, lisasoodustused, tunnustus), mis sõltuvad inimeste tajust 

(näiteks võrdlus kaaskolleegiga). Õiglusetuse või ebavõrdsuse tulemusel võib 

inimene olla rahulolematu või demotiveeritud. 

 Pidev muutumine – inimese, rühma ja organisatsiooni roll ning eesmärgid 

muutuvad pidevalt. See võib  tekitada frustratsiooni, hirmu ja ärevust või pakkuda 

erinevaid väljakutseid ja uuenenud motivatsiooniallikat, võib-olla ka mõlemat. 

Organisatsiooniline muutus ning viis, kuidas muutust juhitakse ja vajadusel 

üksteisega suheldakse, võib mõjutada motivatsiooni pikaajaliselt. 

 Psühholoogiline lepe – organisatsiooni tööle asudes sõlmib inimene piltlikult 

öeldes psühholoogilise leppe. Lepib tööandjaga kokku oodatavas ja õiguspärases 

töökäitumises ja -tulemustes. Üldiselt ootab töötaja võrdset kohtlemist, osalemist 

otsustamisprotsessis, töökoha stabiilsust jne. Ümberkorraldus organisatsioonis võib 

selliseid, sageli iseenesestmõistetavaks peetud ootusi muuta. See võib viia 

psühholoogilise leppe rikkumiseni, mis omakorda demotiveerib töötajat. 

 Konflikt – konfliktijuhtimine organisatsioonis mõjutab indiviidi ja rühma 

motivatsiooni, millega tulemusel võib kaasneda ka positiivne mõju. Schmidti 

tehtud uuringu tulemus näitas, et konflikt võib soodustada loovat mõtlemist ning 

anda töötajale innustust pikaajalise probleemi lahendamiseks ja uute võimaluste 

leidmiseks ning panna proovile inimese võimed. 

 Kommunikatsioon – igas organisatsioonis on oluline vahend motiveerimiseks 

töötajate ja juhtide vaheline pidev suhtlus, näiteks mõjub osakonnajuhi poolne 

tunnustus ja konstruktiivne tagasiside motiveerivalt.  Seevastu võivad 

kommunikatsioonihäired, näiteks ebatäpse või eksitava info edastamine, põhjustada 

motivatsiooni langust. Õigesti ajastatud ja hästi edasi antud tagasiside innustab 

töötajat, kuid halvasti edastatud negatiivne tagasiside või selle puudumine 

demotiveerib. 

Üks olulisemaid töötajate motiveerimisvõimalusi, mida juht saab regulaarselt läbi viia, on  

arenguvestlused. Selle käigus proovivad juhid leida probleemidele lahendusi ja seavad 

koos töötajatega uusi eesmärke. Vestlus peab olema heatahtlik. Meeles tuleb pidada 

asjaolu, et minevikku ei saa muuta, tulevikku saab aga kujundada. Seetõttu keskendutakse 

arenguvestluse ajal tööalastele probleemidele ning töötaja motiveerimisele. Koos püütakse 
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leida probleemidele lahendusi ja eemaldada tööd segavaid tegureid (Türk 1999: 145). 

Arenguvestlusel tuleb vaadata, kuidas organisatsioon tervikuna ja tema tegutsemis-

keskkond on aastaga muutunud, kuidas on arenenud turg, millised võivad olla ettevõtte 

uued väljakutsed. Uue perioodi eesmärgid tuleb püstitada sellest tulenevalt (Vesso, Saue 

2008: 133). Kuid asjaolu, et ühe vestluse käigus aetakse mitut eri asja – hindamine, 

tunnustamine, uurimine, arendamine - , muudab küsitavaks sellise vestluse tõhususe ja 

väga keeruliseks arenguvestluste mõju ja tulemuslikkuse hindamise. Seda enam, et mitmed 

püstitatud eesmärgid võivad olla omavahel vastuolus (Jalak 2010: 92). 

Kokkuvõtteks võib nentida, et motivatsiooni peab mingil viisil tekitama ning siinkohal 

peab just ettevõtte juht omapoolse panuse andma. Selleks võib olla näiteks huvitav töö 

ning selle eest premeerimine, samuti eduka töökorralduse täitmise eest kiitmine või lihtsalt 

töötajate käekäigust hoolimine. Kõik inimesed ei mõtle ühtemoodi, seega võivad nende 

motivatsioonifaktorid olla erinevad. Siinkohal langebki raskus juhile, kes peab leidma 

selle, mis motiveeriks igat töötajat eraldi kõige efektiivsemalt. Just arenguvestluse 

tulemusel saab juht aimu, mida konkreetne töötaja peab oluliseks. Juhi omapoolse 

panustamisega saab ta motiveerida personali, mille tulemuseks võib olla toote või teenuse 

kvaliteedi tõus. 

Mullins (1994: 481) on kirjutanud, et rahulolu ei ole sama mis motivatsioon. Töörahulolu 

on pigem hoiak, sisemine seisund, mis võib näiteks olla seotud isiklike elamuste 

teostamisega kas kvantitatiivselt või kvalitatiivselt. Motivatsioon on protsess mis võib viia 

tööga rahuloluni. (Virovere jt (2005: 65) lisavad, et rahulolu on tihedalt seotud 

motivatsiooniga ning  võimalik on  tööga rahulolu suurendada töötajate motivatsiooni 

suurendades. Autor arvab, et need kaks teemat on teooriapõhiselt omavahel seotud ning 

ettevõtte edukus sõltub suuresti töörahulolust ja motivatsioonist, kuid uurimistöös käsitleti 

neid eraldi peatükkides. 

Uurimaks, mis täpselt kollektiivi motiveerib ning tagab rahulolu, on välja töötatud 

erinevaid motivatsiooniteooriaid, mida autor ka järgnevalt lähemalt käsitleb. 
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1.3. Motivatsiooniteooriad 

 

1.3.1. Motivatsiooni rahuloluteooriad 

 

A.H. Maslow vajaduste teooria on arvatavasti üks levinumaid ja tuntumaid 

motivatsiooniteooriaid. Maslow’d loetakse vajadustel põhineva motivatsiooniteooria 

rajajaks. (Türk 1999: 33). Virovere jt (2005: 60) lisavad, et tema vajaduste teooria on üks 

populaarsemaid ja tunnustatumaid motivatsiooniteooriaid ning teooria loomisel lähtus 

Maslow sellest, et inimese aktiivsuse allikaks on tema vajadused. Need on klassifitseeritud 

vastavalt olulisusele ning tema teooria põhineb usul, et inimene mõtleb kõrgemate 

vajaduste peale alles siis, kui madalamad on rahuldatud (Brooks 2008: 72-73). 

Maslow eristas seitset vajaduste taset:  

1. Füsioloogilised põhivajadused (nälg, janu jne). 

2. Turvalisuse vajadus ( soov tunda end kindlalt ja kaitstult). 

3. Ühtekuuluvuse- ja armastuse vajadus (soov kuuluda kuhugi, olla tunnustatud). 

4. Sotsiaalse hinnatuse vajadus (soov hästi hakkama saada ja olla tähele pandud). 

5. Tunnetusvajadus (soov uurida ja mõista ümbritsevat elu). 

6. Esteetilised vajadused (vajadus kogeda ilu ja luua uut). 

7. Eneseteostamise vajadus (oma kalduvuste arendamine ja jõuvarude kasutamine). 

Millest kolme viimast vaadeldakse tihti ühe, eneseteostuse vajadusena, mistõttu vajaduste 

hierarhiale vastab viieastmeline püramiid. (Virovere jt 2005: 60-61) 

 

Joonis 2. Maslow vajaduste hierarhia. Allikas: Organisatsioonikäitumine: (2000, lk 94) 
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Esimesel astmel paiknevad inimese füsioloogilised vajadused. Nende rahuldamine on 

vajalik eelkõige organismi talitluseks (Vadi 2004: 94). Sellised vajadused on kõigist 

vajadustest kõige mõjuvõimsamad, kuna inimene, kellel on  puudus toidust, turvalisusest, 

armastusest ja austusest tunneb tõenäoliselt kõige tugevamat nälga toidu kui millegi muu 

järele (Maslow 2007: 78). 

Kui  füsioloogilised vajadused on suhteliselt hästi rahuldatud, tekivad uued vajadused, 

mida laiemalt liigitatakse turvalisusevajadusteks (Maslow 2007: 80).  Vajadus kaitstud olla 

ilmneb soovis vältida füüsilist vägivalda, hirmu, tagada orienteeritus ja tasakaal. Töös 

avaldub kaitsevajadus nii soovis olla kindlustatud tööga, kui ka soovis vältida ebasoodsaid 

töötingimusi. (Vadi 2004: 94-95) 

Kui füsioloogilised ja ka turvalisuse vajadused on enam-vähem hästi rahuldatud, tekivad 

sotsiaalsed ehk armastuse ja kuuluvuse vajadused. Selle valdkonna vajadused hõlmavad 

kiindumuse pakkumist ja saamist. Kui need on rahuldamata, tunneb inimene sõprade, 

kaaslase või laste puudumist. Selline inimene januneb inimsuhete järele üldiselt ning 

püüdleb väga pingsalt selle eesmärgi saavutamise poole (Maslow 2007: 83).  Tööl 

rahuldab inimene neid vajadusi erinevate tegevustega, nagu näiteks osalemine 

meeskonnatöös, spordivõistlustel või teistel üritustel. Ka nn kohvipausid või koos 

lõunatamine võimaldavad suhtlemist töökaaslastega ja teiste hulka kuuluvuse tunnetamist 

(Vadi 2004: 95). 

Püramiidi neljandal astmel on tunnustusvajadus. See väljendub soovis austuse, 

lugupidamise ja püsiva enesehinnangu järele. Inimene vajab enese tunnustamist ja prestiiži 

(Vadi 2004: 95). Eneseaustuse vajaduse tagamine toob kaasa  enesekindluse, väärikuse, 

tugevuse, võimekuse, adekvaatsuse ja maailmas kasuliku ning vajaliku  olemise tunded 

(Maslow 2007: 86). Tööl avaldub lugupidamisvajadus soovis olla iseseisev tegutsemisel ja 

otsustamisel. Tunnustusvajaduse seisukohalt on inimesele tähtsad staatuse sümbolid, 

sealhulgas ka töötasu (Vadi 2004: 95). 

Püramiidi tipus paikneb eneseteostusvajadus, mis väljendub tahtes arendada ja kasutada 

oma võimeid. Kõrge eneseteostusvajadusega inimene suhtub võrdse lugupidamisega nii 

endasse kui ka teistesse. Maslow kirjeldas neid kui suhteliselt iseseisvaid, sõltumatuid ja 

ebamugavusi taluvaid inimesi. Heade töötulemuste saavutamiseks tuleb lisaks allpool 

olevatele vajadustele arvestada ka ülemiste astmete vajadusi. Eneseteostusvajadus sunnib 

otsima paremaid lahendusi, andma endast parima  püstitatud eesmärkide saavutamisel 



20 
 

(Vadi 2004: 94-95). Töö autori arvates oleneb  antud taseme juures palju inimesest – mida 

rohkem ta püüab, seda rohkem ta ka saavutab. Teatud saavutuste korral saab ta indu aina 

juurde ja tahab end üha rohkem proovile panna ning kogeda veelgi suuremaid saavutusi. 

Maslow hinnangute kasutamisel organisatsiooni näitel on saadud järgmised tulemused: 

madalama astme vajadused on personalil üldjuhul täidetud 85% põhivajadustest ja 70% 

turvalisusvajadusest, samas ainult 50% kuuluvuse vajadusest, 40% tunnustusvajadusest 

ning vaid 10% eneseteostusvajadusest (Luthans 1992: 158). 

Inimeste vajadused suurenevad hierarhiliselt alt üles (füsioloogilistest vajadustest 

eneseteostusvajadusteni), kusjuures kõrgema taseme vajadused ei teki enne, kui madalama 

taseme vajadused on vähemalt teatud määralgi rahuldatud (Virovere jt 2005: 61). Kui 

madalama astme vajadused on rahuldatud, siis enamikku inimesi need enam ei motiveeri, 

küll aga muutuvad järgmise tasandi vajadused motiveerivaks. Seega rõhutab Maslow, et 

rahuldatud vajadus ei ole enam motivaatoriks ning ainult rahuldamata vajadused 

motiveerivad inimest (Mullins 1994: 452).  

Maslow’ teooria kriitikud on väitnud, et tegelikkuses see hierarhia ei  ole püsiv. Näiteks 

võib kõrge eneseteostusega inimesel jääda  see vajadus ajutiselt tahaplaanile, kui näiteks 

perre sünnib laps või keegi perest on raskesti haige. Samas muutub turvalisusvajadus 

peamiseks sel juhul, kui ühiskonnas tekib kriitiline olukord, leiab aset suurem katastroof, 

sõda või majanduskriis (Virovere jt 2005: 62). Autor lisab siia omapoolse  näitena veel 

kunstnikud, kellele ei pruugi olla esmajoones tähtsad püramiidi madalamatel astmetel 

asuvad vajadused (näiteks füsioloogilised ja kuuluvusvajadused), vaid püüavad esma-

joones rahuldada kõrgeimat, st eneseteostusvajadust. Samas on ka Maslow märkinud, et 

tema loodud vajaduste hierarhia peaks paika pidama enamuse puhul, kuid siiski mitte 

ilmtingimata kõigi inimeste jaoks sellises järjekorras ning esineda võib ka erandeid 

(Mullins 1994: 452). Samuti lisas ta, et madalam vajadus ei pea olema tingimata täiesti 

rahuldatud, enne kui inimene tunneb motivatsiooni kõrgemate vajaduste täitmiseks 

(Brooks 2008: 73). 

David McClellandi teooriast võib abi olla rohkem juhtidele ja teadlastele.  McClellandi 

(1961) saavutusvajaduse teooria põhjal on inimesel kolm peamist vajadust, mida ta püüab 

elu jooksul rahuldada: 

 saavutusvajadus; 

 ühtekuuluvusvajadus; 
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 võimuvajadus (Brooks 2008: 74). 

Kuna vajaduste rahuldamine motiveerib inimesi, siis võime eristada analoogselt kolme 

motivatsiooni. 

Saavutusmotivatsioon on tõukejõud, mis sunnib inimesi püstitama ja saavutama 

väljakutsuvaid eesmärke. Saavutus on olulisem kui sellest saadav tasu. Saavutusvajadusega 

inimene töötab jõudsamalt, kui ta tunneb usaldust, tal on soov ja tahe teha midagi paremini 

ja efektiivsemalt. Nad eelistavad väljakutset probleemi kallal töötamiseks ja isiklikku 

vastutust edu või ebaedu korral, hoidudes hoiduvad tööülesannetest, mida nad tajuvad väga 

kergena või väga raskena. Kui on enamvähem võrdne võimalus eduks või ebaeduks, siis 

näevad selles võimalust kogeda rahuolu oma jõupingutusest ja edukat saavutamist. 

Kuulumismotivatsioon on inimese soov sõbralike ja lähedaste (inimestevaheliste) suhete 

järele. Sotsiaalsusvajadusega inimesed tahavad teistele meeldida ja olla nende poolt 

aktsepteeritud. Nad otsivad sõprust, eelistavad pigem koostöösituatsioone, väldivad 

võistluslikke olukordi ja soovivad vastastikusel mõistmisel põhinevaid suhteid. 

Kuuluvusmotivatsiooniga inimesed ümbritsevad end sõprade ja meeldivate inimestega. 

Seevastu hoopis erinev on juhtide olukord. Nimelt võib kõrge kuulumismotivatsiooniga 

juhtidel kohati olla raske. Ühte sotsiaalset dimensiooni ületähtsustades võib juhil olla 

keeruline anda väljakutsuvaid tööülesandeid, suunata tööd ning jälgida tööefektiivsust. 

Võimumotivatsioon on tõukejõud mõjutada teiste käitumist, kontrollida ja muuta 

erinevaid olukordi. Võimumotivatsiooniga inimesed tahavad mõjutada oma organisatsiooni 

ja on valmis selleks ka riske võtma. Kord kui võim on omandatud, kasutatakse seda kas 

konstruktiivselt või destruktiivselt. Võimumotivatsiooniga inimesed on suurepärased juhid, 

kui nende tõukejõuks on institutsionaalne võim isikuvõimu asemel. Institutsionaalne võim 

on vajadus mõjutada teiste käitumist nii, et see on hea kogu organisatsioonile. 

Isikuvõimuga inimene pigem kaotab teiste töötajate usaldust ja austust ning võib olla 

organisatsiooni ebaedukuse üks põhjustest. (Mägi 2011)  

Juhtidele, kes soovivad süstida oma töötajatesse saavutusvajadust, pakub erilist huvi 

McClellandi (1962) tees, et seda saab arendada juhist tuleneva tegevuse ning koolituse 

tulemusena. Seega peab juht rõhutama edu ja andma positiivset tagasisidet. Samuti tuleb 

viidata eeskujudele ja mentoritele ning innustada töötajaid nende jälgedes tegutsema. 
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Madalama saavutusvajadusega töötajate enesehinnangut tuleb proovida tõsta ning 

julgustada neid arvama endast paremini. (Brooks 2008: 76) 

Inimesel tekib teatud aja vältel kalduvus tähtsustada ühte nendest kolmest vajadusest 

(Brooks 2008: 75). Sellele vastavalt tuleb teda motiveerida ning luua talle sobilik 

töökeskkond (Türk 1999: 34).  Näiteks kõrgema saavutusvajadusega inimene otsib pigem 

selliseid olukordi, kus tal oleks isiklik vastutus probleemide lahendamisel, projektide või 

tegevuse juhtimisel; talle meeldib, et tagasiside on põhjalik ja kiire, ülesanne on üsnagi 

keeruline ning vajab uuendusmeelsust (Brooks 2008: 75). 

McClellandi teooriast leiab sarnasusi Maslow’ teooriaga, kuna mõlemas on olemas 

saavutusmotivatsioon ehk eneseteostus ning kuulumismotivatsioon ehk ühtekuuluvus- ja 

armastusvajadus. Erinevuseks on asjaolu, et Maslow’ vajaduste püramiidi all on mõeldud 

inimeste erinevate vajaduste järk-järgulist rahuldamist (alates füsioloogilistest vajadustest 

ning lõpetades eneseteostusvajadusega), kuid McClellandi saavutusvajaduste teooria 

põhineb kolmel kindlal vajadusel, mis mõjutavad inimest kogu aeg ning ajapikku kujuneb 

üks kindel vajadus domineerivaks. Ettevõtte seisukohalt peab tõhus juht ise aru saama, 

milline kolmest vajadusest on töötajale parim ning teda sinna vastavalt suunama ja 

julgustama, Kõik töötajad on erinevad ning kõiki ei saa ühtemoodi juhtida, kuna siis ei 

oleks kogu personali töörahulolu tagatud. McClellandi teooria eristub veel tõsiasjaga, et 

vajaduste suhteline ulatus ja mõju on igal inimesel erinevad. Siin on oluline kontekst ehk 

sotsiaalne keskkond väljaspool tööaega, millest tulenevad vajadused ja tegutsemisajendid 

(Brooks 2008: 76).  

Frederick Herzberg laiendas Maslow’ tööd ja arendas edasi  tööga rahulolu ja 

motivatsiooni teooriat (Luthans 1992: 159). Herzbergi algne uuring koosnes intervjuudest, 

kus osales kokku 203 raamatupidajat ja inseneri (Mullins 1994: 456). Selgitamaks välja 

rahulolu ja rahulolematust põhjustavaid tegureid, küsitles Herzberg inimesi kahel juhul: 

kui nad olid õnnelikud ja oma tööga rahul ning kui nad ei olnud tööga üldsegi rahul. Selle 

küsitluse tulemuste põhjal kujunes välja kahe faktori teooria (Virovere jt 2005: 64). 

Herzbergi kahe faktori teooria keskendub sisemistele ja välimistele 

motivatsioonifaktoritele ning annab edasi hulgaliselt lisateavet töömotivatsiooni olemuse 

kohta (Brooks 2008: 76). 
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Nimelt leidis Herzberg, et kõiki faktoreid saab jagada kahte rühma:  

1. Hügieenifaktorid on need, mis mõjutavad tööga rahulolematust. 

2. Motivatsioonifaktorid on need, millede olemasolu võib tekitada rahulolu. 

(Alas 98: 100) 

 

Tabel 1. Herzbergi teooria hügieeni – ja motivatsioonifaktorid. Allikas: Autori koostatud 

Virovere jt (2005: 64) järgi 

Hügieenifaktorid Motivatsioonifaktorid  

Palk 

Kindlustunne tööl 

Töötingimused 

Kontrolli tihedus ja ulatus 

Inimestevahelised suhted 

Töökultuur 

Juhtimise kvaliteet 

Saavutusevajaduse rahuldamine 

Vastutus töös 

Enesearengut võimaldav töö 

Huvipakkuv töö 

Tunnustus 

 

 

Hügieenifaktorid kutsuvad esile rahulolematust, kui need tunduvad inimesele väheks jäävat 

või ebavõrdsed (Brooks 2008: 76). Kui keskenduda ainuüksi hügieenifaktoritele, ei 

motiveeri juhtkond personali (Luthans 1992: 160). Motivatsioonifaktorid, seevastu  

tagavad tööst saadava rahulolu ning töö rikastamine võimaldab töötajatel ennast teostada ja 

neid täielikult motiveerida (Türk 1999: 34) 

Motivatsioonifaktorite abil on võimalik tõsta rahulolu, hügieenifaktorite abil saab 

leevendada rahulolematust. Mõnes olukorras on kasulikum tõsta rahulolu, kui leevendada 

rahulolematust. Motivatsioonifaktorite täieliku või osalise puudumise korral on inimese 

töörahulolu väike või puudub täielikult, kuid rahulolu puudumine ei tähenda veel 

rahulolematust. Herzberg märgib, et negatiivsete ilmingute kaotamine ei tähenda veel 

positiivsete esile kerkimist. (Virovere jt 2005: 64-65) 

Herzberg kirjeldas ka faktoreid, mis tema arvates põhjustavad rahulolu ning suurendavad 

motivatsiooni. Need on sisemised tegurid, mis on otseselt seotud tööga: saavutustunne, 

juhtide ja kolleegide tunnustus, vastutus ja võimalus isiklikuks arenguks ning 

edasijõudmiseks. Palgatõus ja teised hügieenifaktorid avaldavad soodsat mõju lühiajaliselt, 

kuid Herzberg kinnitab, et töömotivatsiooni need oluliselt ei tõsta (Brooks 2008: 79). 

Herzbergi motivatsiooniteeoria põhjal on kõrge palk motivaatorina väheoluline, kuid 

madal palk on äärmiselt oluline demotivaator (Malmberg 2005: 116). Autori lisab 



24 
 

siinkohal, et Herzbergi teooria on sobilikum pigem kõrgema elatustasemega riikidele, kus 

palk on saanud teisejärguliseks. Paraku Eestis on veel suur osa töötajaid, keda motiveerib 

just sissetulek. 

Herzbergi teooriat on palju kritiseeritud, sest selle rakendamisel on ette tulnud mitmeid 

raskusi (Vadi 2001: 89). Esiteks ei saa seda täiel määral kasutada ilma kvalifikatsioonita 

tööliste ega kontoritöötajate motiveerimisel. Teiseks lihtsustab teooria nii rahulolu kui ka 

rahulolematuse põhjusi. Kolmandaks on teooria metoodiliselt puudulik (Brooks 2008: 80). 

Skeptiliselt on suhtutud ka Herzbergi küsitlemisviisi, sest inimesed püüavad enamasti 

vastata küsija ootustele, soovimaks säilitada sotsiaalset tasakaalu. Kahe faktori teooria on 

paremini kohandatav teenistujatele ning vähem töölistele. Tööliste rahulolu kujunemisel on 

suurem osa hügieenifaktoritel (Vadi 2004: 89). 

Töö autor lisab, et empiirilises osas, kus uuritakse töötajate töörahulolu ja motivatsiooni, 

põhinetakse Herzbergi kahe faktori teooria sisemistele ja välistele faktoritele. Konkreetne 

teooria on valitud, kuna uuringu tulemused peaksid andma kaheteistkümne faktori abil 

kindla ja täpse ülevaate töörahulolu- ja motivatsioonitasemest organisatsioonis ning 

tulemustest lähtuvalt oleks võimalik välja lugeda, mida peab ettevõte muutma, et 

eemaldada ebameeldivused ja tagada personalile soodsam töökoht ning huvitavam töö. 

 

 

1.3.2. Motivatsiooni protsessiteooriad 

 

John Stacy Adamsi võrdsusteooria pakub väga kasuliku, kuigi lihtsa käsitluse tasude 

ning nendest saadava tõenäolise rahulolu omavahelistest seostest (Brooks 2008: 81). 

Teooria on ehitatud üles saadud tasu ja tehtud jõupingutuse suhtele. Iga töötaja määratleb 

enda jaoks selle suhte ise. On tähtis, et see on tajutav, mitte matemaatiline suhe (Virovere 

jt 2005: 66). 

Kui inimene on endale selle suhte määratlenud, siis ta tajub et tasu on: 

1. võrdne jõupingutustega; 

2. on väiksem, ei ole väärt jõupingutusi; 

3. on kõrgem kui tehtud jõupingutused. (Alas 98: 101) 



25 
 

Samaaegselt võrdleb inimene end ka teistega ja teda rahuldab olukord, kui talle tundub, et 

töö ja tasu vahekord on vähemalt samasugune või parem kui teistel. Kui inimene tajub, et 

teise töötaja töö ja tasu vahekord on parem kui temal, siis tal on kaks võimalust: (1) püüda 

suurendada ka enda sissetulekut või (2) vähendada jõupingutusi. Enamasti valivad 

inimesed endale lihtsama viisi ehk teise. Organisatsiooni seisukohalt oleks õigem aga 

esimene viis. (Virovere jt 2005: 67) 

Mõnes organisatsioonis on töötasud salastatud, mõnes mitte. Ohud, mis kaasnevad palkade 

salastamisega, seisnevad selles, et töötajatel tekivad arvamused teiste palkade suhtes. Need 

võivad tegelikult olla valed, kuid tekitavad pingeid ja konflikte. Võib esineda ka 

situatsioone, kus inimesed ei tea, millist tasu võib teatud töö eest saada, mistõttu võib neil 

kaduda ära motivatsioon tahta paremini tasustatavat tööd. (Virovere jt 2005: 67) 

Adamsi võrdsusteooria põhineb sisendite (näiteks töötunnid, saavutused, kvalifikatsioon) 

ja väljundite (näiteks palk, lisasoodustused, tunnustus) suhtena ning mis sõltub inimese 

enda tajust ja hinnangust. (Brooks 2008: 81)  

Siinkohal peab ettevõte tagama võimalikult võrdsed tingimused kõigile töötajatele ning 

seejuures arvestama ka teiste samas valdkonnas olevate ettevõtete personali palkasid.  

Töötaja peab tundma, et tööpanus vastab  saadavale palgale. Ebavõrdsuse korral tekib 

töötajal rahulolematus ja tahtmatus tööd teha, mis võib viia erinevate konfliktideni ja töölt 

lahkumiseni. 

Victor Vroomi ootusteteooria põhiseisukohti on esitatud 1964. aastal. Motivatsiooni 

selgitamine ootuste ja eesmärkide kaudu põhineb tingimusel, et töötaja on motiveeritud 

siis, kui temalt nõutav võimaldab tal ühtlasi realiseerida ka ta enese ootusi ja eesmärke 

(Vadi 2001: 100). Näiteks kui aktiivne töö ning ületunnid aitavad töötajal saada kunagi 

tulevikus ametikõrgendust ning edutamine on töötaja jaoks väärtus omaette (st töötaja 

tajub selle väärtust), võime järeldada, et ilmselt valibki töötaja ületunnitöö (Brooks 2008: 

67). Ootuste teooria kaudu on võimalik kõige paremini ennustada lisatasu mõju töötaja 

poolt tehtavatele pingutustele (Alas 1998: 101). 

Ootusteteoorias väidetakse, et enne tulemuste saavutamiseks tehtavaid jõupingutusi 

arvestatakse kolme peamise tegevuse grupiga: 
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1. Pingutus – tegevus. Hinnatakse tõenäosust, kuipalju teatud jõupingutused 

võimaldavad tulemusi saavutada. Arvesse võetakse oma võimeid ja 

minevikukogemusi, mis sõltuvad inimese usust endasse ja oma võimetesse. 

2. Tegevus – tagajärg. Siin hindab inimene tõenäosust, kuivõrd edukas sooritus viib 

mingite tulemusteni. Analüüsitakse teiste kogemusi, hinnatakse riskimäära ja 

prognoositakse teiste inimeste võimalikke reaktsioone. 

3. Valent ehk olulisus. Kujuneb samasuguste tegevuste omavahelisel võrdlemisel. See 

on tagajärgede ja tasude väärtus inimese jaoks. Arvestatakse mitmesuguste 

tasudega, kuid ka potentsiaalsete negatiivsete tagajärgedega. Ümbritsevast 

keskkonnast tulenevaid tasusid nimetatakse välisteks ja inimese sisemiste tunnetega 

seonduvaid sisemisteks tasudeks. (Vadi 2004: 100-101) 

 

                                                                                       Töötaja võimed 

                                                                                        ja isiksuse omadused 

Pingutusega seotud                                                                                           

ootused 

Tulemustega seotud                           Töötaja                                                                  Töö 

ootused                                               motivatsioon                                                         

sooritus 

Samalaadsete                                                                 Rollikujutlus  

tegevuste                                                                        ja omaksvõtt 

omavaheline võrdlus 

                                                                                                          Võimalused      

                                                                                                           soorituseks 

Joonis 3. Ootuste teooria. Allikas: Organisatsioonikäitumine (Vadi 2004: 102) 

Vroom arvab, et inimkäitumist suunab subjektiivne tõenäosus ehk inimese ootus, et tema 

käitumine viib teatud tagajärjeni. Lihtne valem ootuse arvutamiseks on järgmine: 

Motivatsioon (M) = ootus (E) x valent (V). (Brooks 2008: 67-68) 
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Selle teooria kohaselt tuleneb inimese motivatsioonitase tema teadlikust 

otsustamisprotsessist ning ratsionaalsest hinnangust, enda käitumise tõenäolise tagajärje 

kohta. Ootuste teooria võtab muuhulgas arvesse ka väärtust, mida inimene eeldatavale 

tagajärjele omistab. On teada, et inimesed ning nende väärtused ja hinnangud oodatavale 

tagajärjele on erinevad. (Brooks 2008: 68) 

Locke pakkus välja lihtsa ja intuitiivselt hästi hoomatava motivatsiooniteooria, mis on 

sarnane teatud määral ootuste teooriaga ning mis kujutab tajutava väärtuse olulisust ning 

lisab, et need väärtused toovad esile erinevaid emotsioone ja soove (Brooks 2008: 68) 

(Mullins 1994: 473). Eesmärgiteooria põhjal on motivatsioon ja sooritus parimad siis, kui 

inimene on endale paika pannud kindlad, väljakutsuvad, kuid siiski saavutatavad 

eesmärgid ning saab tagasisidet soorituse kohta (Brooks 2008: 68).  

Locke jt sõnastasid neli viisi, kuidas eesmärgid muudavad käitumist, nimelt need (1) 

suunavad tähelepanu, (2) mobiliseerivad pingutama, (3) suurendavad visadust, (4) 

hõlbustavad strateegilist planeerimist. Rõhutatakse, et eesmärkide kõrval on väga olulised 

ka enesehinnang ning eneseseire, mis on näiteks tähtsad individuaalses õppimises. 

Uuringud on näidanud, et kui kõrgemat eesmärki saavutada on raske, kaldutakse seda 

asendama vähenõudlikuma eesmärgiga. Sellepärast ollakse kindlad, et eesmärkide 

hierarhia on oluline, sest see annab võimaluse eneseregulatsiooniks ning lubab täita 

pikemaajalisi eesmärke. (Brooks 2008: 68) 

Eesmärgitee mudeli korral valib juht kindlaks, kuidas alluv peab oma tööd tegema, nii et 

oleks eesmärgi saavutamine tagatud. Samal ajal õpib ta tundma alluva vajadusi, et pakkuda 

tasuks just seda, mida alluv kõige rohkem soovib (näiteks vastav ametinimetus, 

õppimisvõimalused jne). (Virovere jt 2005: 67) 

Järelikult on juhil kaks võimalikku viisi töötajate motivatsiooni suurendamiseks: 

1. Anda mõista alluvale, kuidas saavutada firmale vajalikku tulemust, mille eest ta 

saab oodatud tasu. 

2. Teha kindlaks just selline tasu, mis on alluva jaoks väärtuslik. (Virovere jt 2005: 

67) 
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Eesmärgiteooria abil on juhil võimalik töötajaid paremini motiveerida ning muuta töö 

tegemine efektiivsemaks. Mullins (1994: 474) on välja toonud neli võimalust: 

1. Konkreetsed tulemuslikkusel põhinevad eesmärgid tuleb süstemaatiliselt kindlaks 

teha ja määrata, selleks et tõsta rahulolu ja säilitada pidevat motivatsiooni. 

2. On vaja püstitada väljakutsuvad, kuid realistlikud eesmärgid. Keerulised eesmärgid 

viivad kvaliteetsema tulemuseni. Kui aga eesmärgid on seatud liiga kõrgele või 

peetakse neid isegi võimatuks, siis muutub töökvaliteet pikema perioodi vältel 

halvemaks. 

3. Täielik, täpne ja õigeaegne tagasiside ning teadmised on tavaliselt seostatud 

efektiivsete tulemustega. Tagasiside annab võimaluse kontrollida edusamme 

eesmärgi saavutamiseks ning on aluseks mistahes eesmärkide muutmisele või 

täiendamisele. 

4. Eesmärke saab püstitada kas juht või üksikisik ise. Teiste inimeste seatud 

eesmärgid on vastuvõetavamad, kui nendega kaasneb ka teiste osalus. Töötajate 

osalemine eesmärkide püstitamisel võib kaasa tuua efektiivsema töötulemuse. 

Alderferi teooria puhul on tegemist Maslow’ vajaduste hierarhia ümber sõnastamise ja 

täiendamisega (Wagner, Hollenbeck 1995: 175).  Ta muutis Maslow’ käsitlust nii, et see 

sobib töötajate vajaduste hindamiseks jaotades vajadused kolme kategooriasse : 

 eksistents (elulised põhivajadused); 

 seotus (muuhulgas sotsiaalne suhtlemine, tunnustus ja lugupidamine); 

 kasv (eneseteostus, iseseisvus, edu). (Brooks 2008: 74) 

Alderfer rõhutas, et inimesed tegelevad korraga paljude erinevate vajaduste rahuldamisega 

ning nn. vajaduste trepil käib kogu aeg üles-alla liikumine (Türk 1999: 34). Näiteks võib 

inimest üheaegselt motiveerida nii raha (eksistentsivajadus), sõprus (seotusevajadus) kui ka 

võimalus õppida uusi oskusi (kasvuvajadus) (Brooks 2008: 74 ). 

Alderferi mudeli järgi võivad vajadused olla aktuaalsed ühel ajal, erinevalt Maslow’ 

rangest hierarhilisest vajaduste astmestikust märkides ka seda, et kui inimese kõrgemad 

vajadused ei ole rahuldatud, ei tegele ta enam täielikult oma madalamate vajadustega. 

Kuigi Alderferi mudel on paremini käsitletav kui Maslow’ oma, on selle põhilisi seisukohti 

vägagi raske tõestada. (Brooks 2008: 74) 
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2. TÖÖTAJATE TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI 

VÄLJASELGITAMINE KÄPP GRUPP OÜ-S 

 

2.1. Ettevõtte lühitutvustus 

 

Käpp Grupp OÜ asutati 2001. aastal ning aktiivselt on tegutsetud viimased 8 aastat. 

Ettevõte tegeleb sõidukitele tehnoülevaatus- ja rehviteenuse pakkumisega ning haagiste 

rentimisega. Kogu personal koosneb 9-st töötajast. 

Tehnoülevaatus täidab riigi poolt kehtivaid rangeid seadusi, kus kontrollitakse sõidukite 

tehno- ja varustusnõudeid vastavalt veatabeli ettekirjutistele. Ülevaatust võib teostada 

mootorratastele, kaubikutele, sõiduautodele ja haagistele, mille registrimass ei või olla üle 

3,5 tonni. Erinevalt teistest Tartu ülevaatuspunktidest, on ettevõttes võimalik teostada 

sõidukite kontrolli kahel real korraga. 

Rehviposti partneriks on Bridgestone’i üleeuroopalik kett, mis on Tartus ainuesindaja. 

Rehvipost pakub klientidele erinevaid teenuseid nagu rehvivahetus, uute või kasutatud 

rehvide müük, kasutatud või uute plekk – ja valuvelgede müük ning muid rehvidega 

seonduvaid teenuseid. Samuti on võimalik kasutada rehvihotelli teenust hooajaks, mis 

võimaldab kliendil hoida oma rehve 6 kuud kohapeal laos. 

Ettevõttes on rentimiseks mõeldud 4 erinevat tüüpi haagiseid: sõidukite vedamiseks     

kallutav, lahtine, kinnine furgoon ning kaanega haagis. Antud tegevust töö autor lähemalt 

ei uurinud ning keskendus kahele eelloetud teemale. 

 

 

2.2. Uurimustöö metoodika 

 

Uurimustöö andmed koguti kvalitatiivse uurimismeetodi teel. Kuna ettevõttes töötav 

kollektiiv on suhteliselt väike, valis autor andmete saamiseks poolstruktueeritud intervjuu 

ning välistas ankeetküsitluse. Samuti on saadavaid tulemusi võimalik intervjuu teel 
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põhjalikumalt uurida. Intervjuu põhineb Herzbergi teoorial ning vestlus salvestati 

diktofoniga. 

Käesoleva töö eesmärgi täitmiseks viidi läbi intervjuud kogu kollektiiviga, mis koosneb 

üheksast töötajast: 4-st tehnoülevaatuspunkti töötajast, 3-st rehvipostis töötavast mehest 

ning 2-st koristajast. Intervjuud viis autor läbi 2015. Aasta kevadel ning vastanud olid 

vanuses 24-61 eluaastat ning keskmine tööstaaž 6,3 aastat.  

Intervjuu kava, mille põhjal küsitleti personali (lisa 1.), kirjeldab 7 hügieenifaktorit, mis 

mõjutavad tööga rahulolematust ning 5 motivatsioonifaktorit, mille olemasolul võib 

tekkida rahulolu. 

Uuring viidi läbi töö ajal ning tuli kokku leppida aeg, mil klientide külastusarv oli väiksem. 

Seega ei olnud võimalik igapäevaselt intervjueerida ning andmete kogumiseks kulus 2 

nädalat. Intervjuusse suhtuti positiivselt ning võeti kui vaheldust igapäevatöösse. Andmete 

ümberkirjutamiseks kasutas autor Microsoft Office Wordi ning tabelite tegemiseks 

Microsoft Office Exceli programmi. 

Uuringu eesmärk oli välja selgitada töötajate töörahulolu- ja motivatsioonitase ettevõttes 

Käpp Grupp OÜ. Läbiviidud intervjuu tulemused personaliga on koondatud 2 gruppi: 

hügieeni- ja motivatsioonifaktorid. Sellele järgnevad autoripoolsed järeldused ja 

ettepanekud. Välja on toodud ka intervjueeritavate erinevad ütlused (tsitaadid). 

 

 

2.3. Intervjuu tulemused ja analüüs  

 

2.3.1. Hügieenifaktorid 

 

Intervjuu hõlmas 7 hügieenifaktorit: töötingimused, inimestevahelised suhted, töökultuur, 

kindlustunne tööl, juhtimise kvaliteet, kontrolli tihedus ja ulatus, palk. 

Töötingimuste osas pööratakse tähelepanu järgmistele teguritele: ruumid, töövahendid, 

ohutus, õhuvahetus, töökoormus ning müratase. 

Töötingimusi peeti üldiselt väga heaks. Välja toodi, et olemas on nii puhke- , riide- kui ka 

pesemisruum. Samuti kasutab ettevõte kaasaegset tehnoloogiat erinevate arvutite ja muu 

tehnika osas. Üks töötajatest võrdles tingimusi Jaapani, Hiina ning Saksamaaga: „Kui 
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võrrelda rehviposti ja muud maailma, (---) siis ei saa neid tingimusi võrreldagi, selles 

suhtes on siin väga normaalne, töövahendid ja muud tingimused on tagatud.“ Arvestades 

kõiki töövahendeid, andis kogu personal mõista, et kõik vajalik on olemas ja kui midagi ei 

ole ning see on otstarbekas, siis saab ka see soetatud. 

Tööohutuse kohta ei osatudki väga midagi öelda, pigem rõhutati enda hoolimatust. 

„Ohutusnõuete kohapealt peaksid minu arust kõik olemas olema, ei oskagi täpselt öelda, 

mis siin olema peaks. Tulekustutid on seinas, suitsuandurid laes ning nende kontrollimine 

iga-aastaselt.“ Siia lisati veel: „Kõik nõuded peaksid olema tagatud, võimalusi leiab alati 

end vigastada, aga see on juba enda teha.“  

Kõige rohkem probleeme tekitas õhuliikumine. Kuigi olemas on selleks vajalik 

ventilatsioon, siis vastavalt konkreetsele tööle nii tehnoülevaatuses kui ka rehvipostis, võib 

jääda see nõrgaks. Kuna sõiduvahenditele tehakse tehnoülevaatuses erinevaid teste ning 

üks nendest tekitab märkimisväärsetes kogustes erinevaid heitgaase ning tahma, siis 

ventilatsioon ei jõua seda kõike ruumidest välja viia (eriti veel talvel, kui tahetakse rohkem 

uksi kinni hoida). Sama tekib ka rehvipostis, kuid kordades väiksemates kogustes. 

Töötajad tõid välja probleemi, kus pika aja peale võib see mõjuda tervisele vägagi 

kahjulikult. Koristaja lisas, et tööst tulenev tahm ei ole ainult tööruumides, vaid levib 

ventilatsiooni kaudu ka kontoriruumidesse. 

Maja on suhteliselt uus, 8 aastat tagasi ehitatud, kuid miinusena toodi välja, et ehitis on 

väljast plekiga kaetud, mis omakorda kütab hoone suvel kuumaks. Koheselt märgiti ära, et 

suvel on tulemas konditsioneerid, mis peaksid palavuse probleemi lahendama. Rehvipostis 

toodi plussiks, et temperatuuri saadakse ise vastavalt enda vajadusele reguleerida. Küll aga 

talvel jällegi liiga soojas olles võib autodelt hakata lumi sulama, mille tulemusel koguneb 

märkimisväärne kogus vett. Tehnoülevaatuses on külmal aastaajal rohkem soojuse 

hoidmisega  probleeme, kuna uksed käivad pidevalt lahti ning ruum võib kohati üpriski 

külmaks minna. 

Mürataseme kohta öeldi rehvipostis, et vahel on see kõrgem, kuid pigem ollakse ära 

harjutud ning kui isegi hakkab häirima, kompenseerib selle raadio valjemaks keeramine. 

Ülevaatuspunktis on autodest tulenev müra olemas ja kohati üsna kõrge, kuid see on ainult 

ajutine ehk siis kui sõiduvahenditele teatud kontrolli teostatakse. Kontoriruumidesse otsene 

automüra ei jõua ning seega kedagi üldiselt ei häirinud. Üks töötajatest lisas, et: „Kui ei ole 

selle müratasemega rahul, siis ei saa ka sellist tööd teha, seega ei ole hullu.“ Koristajad olid 
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siinkohal üksmeelel, et müratase on pea olematu. Tekib ainult juhul, kui tõsta tuleb 

tõstukeid, kuid sellest tulenev müra on minimaalne. 

Rehvipostis on tipphooajal üsnagi kiire, autorivi on pikk ning pidev töötempo peal. Sel 

juhul on töö vägagi koormav ning päeva lõpuks ollakse üsnagi väsinud, samas rõhutati, et 

sellised raskeid ja kiireid päevi on õnneks paar kuud aastas ning enamjaolt  ei ole  töö  

füüsiliselt väga koormav. Kõrvalruumis öeldi, et töö ei ole füüsiliselt raske, pigem 

vaimselt, eriti kui päevas käib läbi kümneid autosid ning tegeleda tuleb nii ülevaatusel 

masinate kontrollimisega kui ka kontoris andmete sisestamisega. Üks koristajatest mainis, 

et töö võib olla vahel üsnagi väsitav, kuid mitte midagi hullu. Teine koristaja oli 

arvamusel, et töö on pigem rutiinne ja tüütu, kuid mitte otseselt väga koormav. 

Ettevõtte poolt tagatud head töötingimused ning muude vajalike töövahendite olemasolu 

mõjutavad töökeskkonda. Puuduste või arusaamatuste korral tuleb ettevõttel need kiiremas 

korras lahendada, sest mida paremad on tingimused töötamiseks, seda rahulolevam ja 

produktiivsem on töötaja. 

Nagu uuringust selgus, on kõige suurem mure töötajatel tervise pärast. Ka lihtsamatesse 

haigustesse haigestumine toob töölt kaasa puudumisi, mis omakorda mõjutab ka teisi 

töötajaid, kes peavad asendama haigestunut inimest. Samuti ei ole otstarbekas ka teiste 

töötajate ajutine värbamine, kuna antud töökohas oleks vajalik selleks läbida erinevad 

koolitused, mis omakorda võtavad palju aega. Suurimaks murekohaks ettevõttes on 

masinatest tulenevad mürgised gaasid, mis pikas perspektiivis võivad osutuda tervisele 

vägagi ohtlikuks. Üks lahendus on kasutada teatud maske, mis ei laseks mürke sisse 

hingata, kuid igapäevatöös võib see olla üsnagi ebamugav. Teine võimalus on võimsam 

ventilatsioon, mis suudab tagada talvel vajaliku sooja õhu, samas ka viia mürgised gaasid 

kontrollruumist välja. 

Kuna tööohutusnõuetest otseselt keegi midagi ei teadnud, rõhutati ainult peamisi vajalike 

vahendeid ja nende olemasolu, siis tuleb korraldada rohkem vastavaid koolitusi. Sellealane 

koolitus võib ajapikku ununeda ning kuna ohutusnõudeid tuleb järjest juurde, peab neid 

ideaalis korraldama rohkem kui ühe.       

Inimestevaheliste suhete alla kuuluvad nii kolleegidega läbisaamine kui ka nende peale 

lootmine, samuti suhted juhiga ja üldine info liikumise tase ning abivalmidus personalis. 
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Ettevõttes töötav kollektiiv on üsnagi väike, seega vastasid kõik, et läbisaamine on väga 

hea. Üks tehnoülevaatuses olev tööline kirjeldas läbisaamist järgmiselt: „Suhtlemine on 

heal tasemel, meil paarismeeskonnad, kui ikka läbi ei saaks, siis ei saaks ka tööd teha.“ 

Lisati veel, et: „Väike kollektiiv, 4 inimest tehnoülevaatuses, 3 rehvipostis, suhtleme ka 

omavahel, üks maja, üks firma. Teatud vaidlusi  esineb ka, kuid väiksel tasemel ning eks 

neid ju esineb igas kollektiivis.“  

Koristajad tõid välja, et nemad otseselt ei suhtle teiste töötajatega, kuna teevad tööd 

nädalavahetustel, pärast seda kui ettevõte on suletud. Küsimuse peale, kuidas siis endale 

tööks vajaminev muretsetakse, vastati nii: „Info liikumine toimub kas kirjalikult või 

telefoni teel, juhul kui on muudatusi või erisoove.“ 

Kuigi koristajad igapäevaselt ei kohta nii juhti kui ka ülejäänud personali, siis üldise 

infoliikumise koha pealt teatasid ülejäänud 7 töötajat, et sellises väikses kollektiivis väga 

probleeme ei saa tekkida. Pigem on infotõrked tingitud inimestest endast: „Eks ikka esineb 

olukordi kui läheb meelest ära,“ andes mõista töötajate endi mittetahtlikust veast ning 

välistades olukorra, kus info võib edasi öeldes mingil määral kaduma minna. 

Kõik uuringus osalejad vastasid jaatavalt kolleegide peale lootmise kohta. Üldiselt toodi 

välja näiteks olukorrad, kus keegi on vajadusel soovinud töölt varem lahkuda või on 

haigestunud. Rehviposti töötaja tõi naljatades välja ühe näite: „Kui vene keelt vaja, siis 

ülevaatusmehed ikka aitavad.“ Nagu personal ise ütles ning mida on võimalik välja lugeda 

ka viimasest lausest, siis omavaheline abivalmidus ning teineteise peale lootmine on heal 

tasemel. 

Juhiga suhete kohapealt andsid mõlemad koristajad mõista, et juhti tihti ei näe ning enamus 

vajaminev infovahetus toimub telefoni teel ning personaliga kirja teel. Märgiti ka, et juhiga 

suhtlust nad pidevalt ei vaja, kuna kõik vajaminev on alati neil olemas ning kui midagi 

ongi puudu, saab sellest paberile kirjutades märku anda ja alati aidatakse. Kuigi koristajaid 

intervjueerides ei näinud töö autor erilisi töörahulolu- või motivatsiooniprobleeme, tuleb 

ettevõtte juhil siiski koristajatega rohkem suhelda silmast silma, mille tulemusel võib see 

ühendada rohkem kollektiivi ning tõsta motivatsiooni. 

Nii rehvipostis kui ka tehnoülevaatuses oldi samuti ühel nõul, et juhiga suhted on neil head 

ning kui on mingit nõu vaja küsida, siis saadakse ka abi. Põhjuseks, miks töötajatel on hea 
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läbisaamine ettevõtte juhiga, võib olla selles, et puudub vahelüli personali ja ettevõtte juhi 

vahel.  

Ettevõttes pidasid kõik tähtsaks omavahelisi suhteid ja koostööd, hinnates personali peale 

lootmist ja abivalmidust. Uuringu tulemustest selgus, et inimestevahelised suhted on väga 

heal tasemel. Üheks põhjuseks on siin väike personal, kuid teiseks põhjuseks võib olla juht, 

kes hoolib oma töötajatest ja loob meeldiva töökeskkonna. Seega on ka töötajad 

rahulolevamad, mis omakorda muudab tööefektiivsust paremuse poole. Lähtudes 

Herzbergi teooriast, siis head inimestevahelised suhted on hügieenifaktor, mis on vajalik 

mitterahulolu vähendamiseks. 

Töökultuuri alla kuuluvad üritused, töögraafik ning töökorraldus. Siin võib silmas pidada 

ka erinevaid regulatsioone, järelvalvet ja muid korraldusi, mis on nii juhi kui ka riigi poolt 

määratud. Antud teemas ei uurita ettenähtud reegleid, kuna neid käsitletakse kuuendas 

punktis (kontrolli tihendus ja ulatus). Töö autor uurib siin pigem ettevõttes väljakujunenud 

tavasid, töögraafiku sobilikkust ning ürituste olemasolu. 

Ettevõtte lahtioleku ajad tekitasid kollektiivis kahesuguseid arvamusi. Ühed pidasid 

tööpäevi pikaks, teised normaalseks. Lahtioleku ajad on rehvipostis esmaspäeval 6 ja 

nädala sees 9 tundi, vastavad näitajad tehnoülevaatuses on 12 ja 9 tundi ning koristajad 

käivad pärast tööd laupäeval või pühapäeval.  

Koristajad pidasid oma tööaega vägagi rahuldavaks. Neil ei ole kindlat tööl oleku aega, 

vaid oleneb sellest, kui kiiresti nad ise töötavad. Tehnoülevaatuses on pikemad päevad, 

kuid samas ka rohkem töötajaid. Võrdlusi toodi teiste ülevaatuspunktidega, kus nenditi, et 

enamjaolt on lahtioleku ajad lühemad. Seega arvasid mõned, et 12 tundi päevas on üsnagi 

väsitav. Samas mõisteti koheselt, et alati võib tööaja üle nuriseda, kuid nii on ette nähtud 

ning ettevõtte igapäevatöö toimub paaristööna, mille tulemusel on rohkem puhkepäevi. 

Kuna töögraafiku panid töötajad ise paika (2 päeva tööl, 2 vaba), siis oldi üldjoontes rahul. 

Mainiti ka, et talvel on vähem ja suvel rohkem tööd, aga võiks olla vastupidi. Rehvipostis 

oldi töögraafikuga enamvähem rahul, kuna kiired ajad on ainult hooajaliselt paar kuud 

(kevad, sügis), siis enamus aega ei ole töötempot peal. Laupäeviti ollakse vahetustega tööl 

(v.a hooajaliselt). 

Erinevate ürituste korraldamine peab olema iga ettevõtte üks tavapärastest tegevustest, 

kuid uuringu tulemustest selgus, et suvepäevad ja muud üritused olid viimati paar aastat 
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tagasi. Seega otseseid firmapoolseid koosviibimisi ei ole enam korraldatud. Peaaegu kõik 

lisasid kohe juurde, et taolisi ettevõtmisi võiks ettevõte rohkem korraldada. Üks töötajatest 

kirjeldas olukorda järgmiselt: „Jõulupidu on ka selline asi mida saaks enda vahel teha, kuid 

see ei ole see sama, võiks nagu peremees ka olla.“ Erinevate ürituste all võib mõelda ka 

sünnipäevadel meelespidamist ning teatud traditsioonide väljatöötamist (näiteks tööjuubel, 

kus tunnustatakse töötajat, kes on olnud ettevõttes 5 aastat). 

Ettevõte jälgib riigi poolt ettekirjutatud reegleid, mida rohkem esineb tehnoülevaatuses, 

vähem rehvipostis. Sellest tulenevalt peavad töötajad käima igal aastal koolitustel. 

Tehnoülevaatuse töötajatel esineb neid paar korda aastas, rehvipostis aastas korra. Kõik 

koolitused on seotud tööalaselt ning riigi poolt määratud, seega ettevõte ise töötajatele 

lisakoolitusi ei paku. Koristajatel lisa arenemisvõimalusi pakutud ei ole ning oldi 

seisukohal, et ei vajatagi. Tööst tulenevad kohustused ei ole riigi poolt määratud ning 

nende ülesanne on tööd teha korralikult vastavalt juhi korraldustele. Autor on arvamusel, et 

tööandja peab pakkuma erinevaid koolitusi, mis arendavad töötajat, kuid samas võib 

kasulik olla ka ettevõttele endale. Kuna firma peamine tegevus põhineb klientidel, siis üks 

koolitustest võiks olla klientidega suhtlemise valdkonnast. 

Sportimisvõimaluste kohta on firmas ette nähtud 20 euro suurune kulude katmine ühes 

kuus, ükskõik mis spordiala puhul, kuid ettevõttes kasutab seda ainult üks inimene. 

Mittekasutamise põhjendusteks toodi enamjaolt piisava huvi puudumist ning eraldi 

maakohast linna käimist.  

Kindlustunne tööl hõlmab peamiselt vallandamise ohu tunnetamist töötaja poolt. 

Kogu kollektiiv vastas, et ei taju vallandamise ega sundpuhkusele saatmise ohtu ettevõtte 

halva käekäigu pärast. Ülevaatuspunktis olevad töötajad lisasid, et töö võib pigem kaotada 

oma eksimuse, lohakuse või tähelepanematuse tõttu. „Kui eksid mingite reeglite vastu, siis 

paraku meie töökoht on selline, et tuleb teine inimene, kes teeb paremini ja asendab.” 

Seega ei tunneta töötajad vallandamise ohtu, et ettevõttel võiks halvasti minna, vaid pigem 

võidakse töölt lahti lasta oma eksimuse tõttu. Riigi poolt määratud reeglite mittetäimine ja 

eksimuse korral vallandamine ei olene enam juhist, vaid juba töötajast endast. 

Juhtimise kvaliteedi alla käib üldine rahulolu juhtimisega, juhipoolne abi erinevate 

probleemidega ning võrdne kohtlemine. 
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Ettevõtte juhiga olid kõik töötajad rahul. Siinkohal mõeldi erinevate probleemide ja 

ettepanekute kuulamist ning abistamist. Kuigi esinenud on ka ettepanekuid, mida on tagasi 

lükatud, siis üldiselt, mis on juhile jõukohased, mõistlikud ja teostatavad, on ka ellu viidud. 

Enamjaolt selliste elementaarsete muredega, nagu näiteks tööriiete olemasolu, tegelevad 

töötajad. Ettevõte finantseerib ning vajaminev ostetakse ise. Üks töölistest, kes andis 

mõista, et juht kuulab ning üritab alati aidata, tõi välja, kuidas vahepeal on tekkinud 

erimeelsusi: „Mõne koha pealt ta kuulab, mõne koha pealt mitte. Ütleme näiteks 

tööruumiga seoses. Tema tahab et töövahendid oleks tema moodi paigutatud, kuid kuna me 

teeme igapäevaselt tööd, siis peaks olema nii, nagu meil on vaja ja sobilik.”  

Kollektiivist ei ole keegi tundnud ebavõrdset kohtlemist, kus üht inimest eelistatakse 

teisele. Jõuti järeldusele, et kollektiivi väiksuse tõttu tekitaks selline olukord erinevaid 

konflikte, kus tehakse sama tööd, kuid koheldakse kedagi eelistatult.  

Täiendavalt uuris autor ka kiitmise või vastupidiselt laitmise kohta. Siinkohal oli erinevaid 

arvamusi. Mõned ütlesid, et kiitmise ja laitmise suhe on tasakaalus, kuid osade töötajate 

seisukoht oli, et pigem esineb rohkem kritiseerimist ning korralikult tehtud töö tundub 

loomulik. Samas saadi ka aru, et negatiivse tagasiside puhul on alati olnud põhjust. 

Koristaja tõi välja, et nende töös ei esine niivõrd kiitmist, vaid pigem laitmist. Põhjuseks 

arvati olevat asjaolu, et nemad teevad tööd siis, kui kedagi tööl ei ole ning nii ei saaks ka 

kiita, kuid kui millegagi nende töös rahul ei olda, kirjutatakse koheselt sellekohane kiri. 

Kuigi ülevaatuse teostamine, rehviposti ning koristamise töö on rutiinne, ei saagi juht 

pidevalt kiita, kuid positiivseid sõnu on alati võimalik leida ja tihedamini öelda. Samuti ei 

pea koristajate seisukoha pealt kiitmise osaks saamisel juht kohapeal olema, seda saab ka 

teha kirja teel, kuid töötajatele läheks rohkem korda, kui tunnustus tuleks pigem 

suusõnaliselt. 

Üldiselt oldi ettevõtte töökorraldusega rahul ning juhi iseloomuomadusi, nagu 

abivalmidus, kuulamine ja toetamine, hinnati üsnagi heaks. Samuti oldi väga rahul 

temapoolsete lubaduste andmise ning täitmisega ning anti mõista, et sellepoolest on ta 

ideaalne inimene. Kuna juhil on väga suur osa töötajate rahulolu tagamisel, peab ta 

arvestama kõigi töötajatega ja andma oma poolse panuse selleks, et kogu personal tunneks 

ennast tööl olles hästi ning vajadusel saaks abi erinevate küsimuste korral. 
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Kontrolli tihedus ja ulatus, nii riigi kui ka juhi poolt. 

Kontrolli tihedus riigi ja juhi poolt on ettevõttes ametialaselt erinev. Kõige tihedam ja 

rangem järelevalve on tehnoülevaatuspunktis, kus kohapeal käiakse kontrollimas paar 

korda aastas. Kontrollitakse kõike, nagu näiteks töövahendeid, ohutust, olmetingimusi, 

töökvaliteeti, puhtust jne. Kuigi tööd tehakse rangete eeskirjade järgi, on alati võimalus 

teha tahtmatu viga, mis võib viia töö kaotamiseni. Samuti võib ülevaatuse läbinud autol 

tekkida hiljem mingil põhjusel liikluses probleeme ning siis võidakse süüdistada 

ülevaatuspunktis olevaid töötajaid. Kõik see omakorda hoiab üht osa kollektiivist pideva 

pinge ja stressi all. Üks töötajatest iseloomustas olukorda järgmiselt: „Riigipoolne kontroll 

on ränk, iga minut, iga asja eest võidakse tulla kontrollima ning kui midagi valesti, siis 

nägemist,” andes mõista, et eksimisvõimalusi ei või olla palju, kui üldse. Juhi poolt on 

samuti pidev järelvalve, kuna range riigi kontrolli all oleva firma töötaja eksimuse korral 

võib ettevõte kaotada oma õigused sõidukite ülevaatuse teostamisel ning peab lõpetama 

oma tegevuse. 

Rehvipostis ei ole kohapealset kontrolli, kus vaadatakse töö käiku ning riigipoolseks 

kontrolliks võib nimetada liikluspolitseid. Ette on nähtud kindlad nõuded, millest töötajal 

tuleb kinni pidada. Näiteks peab ta teadma, kui suuri velgi võib autole alla panna või 

minimaalset mustri sügavust. Kuigi teenindusvaldkonnas on klient kuningas, ei saada alati 

vastu tulla olukordades, kus kliendil on omad soovid, kuid mis lähevad vastuollu 

seadusega.  Kuna riigi poolt kehtivad seadused ei ole nii ranged, on ka juhipoolne 

tähelepanu väiksem ning kontroll harvem.  

Koristajate töö juures ei ole otsest kontrolli riigi poolt, vaid pigem kaudset. Nende 

lohakuse tõttu võivad teatud masinad mitte töötada ning selle tulemusel käivitada 

probleemide ahela, mis võib välja jõuda riigi poolt määratud kohapealsele järelevalveni. 

Seega kontrollivad neid mingil määral juht ja teised töötajad, suunates tähelepanu kirja teel 

probleemsele kohale.  

Intervjuust selgus, et karmid nõuded ning pidev inspekteerimine riigi poolt on 

ülevaatuspunktis olevate töötajate jaoks üks ebameeldivamaid osasid tööst. Pideva pinge 

all olemine tekitab tööstressi. Rehvipostis on ka teatud eeskirjad, küll aga need ei ole nii 

ranged, seega ei ole nii suurt survet peal. Koristajatel on samamoodi teatud nõuded, mille 

täitmata jätmisel võivad kaasneda erinevad probleemid. 
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Viimaseks hügieenifaktoriks on töötajate palk, kus peamisteks teemadeks on palga kindlus 

ja vastavus tööpanusele, välismaale töölemineku või töölt lahkumise plaan, erinevad 

preemiad ja soodustused ning üldine rahulolu sissetulekuga. 

Sissetulekuga seoses oli personalil erinevaid hoiakuid. Palgaga oldi enam-vähem rahul, 

kuid lisati, et alati võiks väheke suurem olla. Ülevaatust teostavad inimesed tõid 

põhjenduseks tervist kahjustava töö heitgaaside näol ning vastutuse ja sissetuleku suhte 

ebavõrdsust. Rehvipostis võrreldi sissetuleku vastavust tööpanusele ning üks töötajatest oli 

rahul, kuid kaks töötajat arvasid, et võiks olla natukene kõrgem, kuid mitte palju. 

Koristajatel on kindel päevaraha ning kui arvestada tööpanust, ajakulu ja koormust, oldi 

vägagi rahul. 

Töölt lahkumise või välismaale töölemineku plaani ei olnud kellelgi. Kuigi üks töötajatest 

lisas, et: „Töö on suhteliselt rutiinne ning üle 10 aasta võib-olla sama tööd teha ei taha.“ 

Samuti toodi mittelahkumise põhjusteks hea sisekliima ning erinevate tööalaste 

probleemide vähesus. Siia alla kuulub ka palgakindlus. Ettevõttes väitsid kõik, et palk on 

alati õigel ajal pangakontol, kogu summas ning kindlal kuupäeval. 

Preemiate koha pealt on ettevõttes ette nähtud üks preemia – mittesuitsetajatele 20 eurot 

kuus. Selline lisaraha teenimise võimalus on üsnagi hea, kuna omal valikul tervist mitte 

kahjustamise eest premeerimine on vägagi positiivne. Üldjoontes ei võetud seda siiski kui 

otsest lisatasu ning vastati preemiate olemasolule eitavalt. Soodustusi on võimalik 

personalil saada rehvide soetamisel ning teatud autopoodides, kuid keegi seda väga ei 

kasuta. 

Kuigi Herzbergi teooria põhjal on sissetulek tööd tehes teisejärguline, on see pigem 

mõeldud arenenumatele riikidele ning ka antud ettevõttes tuli välja, et palk on siiski 

töötajatele tähtis ja motiveeriv. Ühtlasi on ka madalam palk oluline demotivaator. 

Ettevõttes ei ole palka tõstetud mitu aastat, samas eluolu järjest kallineb ning sellega peab 

järge pidama ka suurenev sissetulek. Samuti, mida tervist kahjustavam ning 

vastutusrikkam on töö, seda suurem võiks ka olla töötasu. 
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2.3.2. Motivatsioonifaktorid 

 

Teine pool intervjuust hõlmas 5 motivatsioonifaktorit: vastutus töös, saavutusvajaduse 

rahuldamine, huvipakkuv töö, enesearengut võimaldav töö ning tunnustus. 

Esimese motivatsioonifaktorina küsitleti personali vastutuse osakaalu töös. Konkreetset 

tegurit võib samastada kontrolli tihedusega erinevate ametite suhtes.  

Kõigil ametialastel töödel on teatud kohustused, kuid tehnoülevaatuspunkti töötajad 

pidasid vastutust oma töös vägagi suureks. Seejuures lisades, kuidas tööl peab alati olema 

hoolas ja tähelepanelik, kuna eksimuse korral on karistused karmid ning kerged tulema. 

„Veatabelites ja määrustes on kirjas, mis võib olla ja mis mitte,“ lisas üks töötajatest, andes 

mõista, et kuigi on olemas eeskirjad, on erinevaid nüansse palju. Seega võib harva ette 

tulla tahtmatuid vigu. Samas võib sõidukitel esineda rikkeid, mida kohapeal ei ole võimalik 

tuvastada või mis tekib pärast ülevaatuse teostamist. Ka sellistel juhtudel on võimalik, et 

süü lasub just ülevaatuspunktis olevatele töötajatele. Seega mingi auto detaili vaatlemise 

kahe silma vahele jätmine või üldine halb seisukord võib hiljem liikluses põhjustada 

õnnetusi. „Vastutus seega on töös väga suur . Riigipoolne psühhokoormus on võimas,“ 

täpsustas teine tööline. 

Rehvivahetustöös on samuti suur vastutus. „Kuna rehvid on sõiduki puhul nr 1 ja kui me 

ikka ratta lahti jätame … ,“ mõeldes siinkohal olukorda, millega võib kaasneda suurte 

tagajärgedega liiklusõnnetus. Ühtlasi tuleb olla hoolas oma tööd tehes, kuna hoolimatus 

võib põhjustada erinevatele sõidukitele kahjustusi, millega kaasneb rahaline kahju ning 

pideva rikkumise korral ka töö kaotamine. Kohustusteks peavad nad veel laoseisu normis 

hoidmist ning erinevate teenuste pakkumisega kaasnevat arvemajandust. 

Koristajate vastutus on kõige suurem ülevaatuspunktis, kuna halvasti tehtud töö tulemusel 

võivad teatud mehhanismid mitte töötada. Näitena toodi välja kivide sattumine pidurite 

kontrollimiseks mõeldud rullikute vahele. „Riiklik kontroll kontrollib tõstukeid, seega peab 

koristaja hoidma need puhtana ning masinad peavad töötama laitmatult, ei tohi mingi-

sugune mustus ega praht segada,“ kirjeldas üks töötaja oma poolset vastutust töös. 

Saavutusvajaduse rahuldamine. Ametialaselt on töötajatel erinevaid võimalusi nii 

karjääri tegemiseks kui ka seatud eesmärkide elluviimiseks. Samuti on ka inimesed 

erinevad, mõned on ambitsioonikamad ja seadnud kõrgemaid sihte ning nende 
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kordaminemisel tunnevad tehtud töö üle suuremat rahulolu. Seega on autor kirjeldanud 

saavutusvajadust ametist tulenevalt. 

Sõidukite ülevaatust teostavad töölised ütlesid kõik, et erilist saavutusvajaduse rahuldamist 

antud ametil ei tunneta, kuna töö on rutiinne, eeskirjade järgi ning midagi uut igapäevaselt 

ette ei tule. Samas toodi välja juhuseid, kus võib tulla mingi sõiduk, mida  eriti tihti ei 

kohta ning mille ülevaatamine on raskendatud, kuna sõiduvahendil kontrollitavad detailid 

võivad asuda erinevates kohtades. Sellistele masinatele ülevaatuse teostamine on 

väljakutset pakkuv, samas ka raskendatud, kuid töö sooritamisel tuntakse teatud määral 

rahulolu. 

Rehvipostis toimub põhitöö hooajaliselt, seega tegelevad sealsed töötajad ka muude 

töödega. Näiteks kuuluvad nende ülesannete hulka erinevad hooldustööd, autode remont 

jne, mis töötajate meelest on vägagi hea vaheldus. „Rehvivahetuse töö juures ei ole midagi 

ennast proovile panevat, aga muud tööd on väljakutsuvad, teed mõnuga ning saab rehvitöö 

rutiinist välja,“ kirjeldas üks töötajatest. Seejuures lisades: „Muud tööd tehes on alati hea 

meel kui midagi ära teed. Hooaeg on alati rutiinne, sama asi, aga alati on muul ajal midagi 

teha.“ 

Mõlemad koristajad leidsid, et nende töös pigem ei ole saavutusvajaduse rahuldamist, kuna 

töö on igal nädalal sama. Selliseid väljakutsuvaid olukordi, mille kordasaatmisel tekiks 

positiivne emotsioon, puudub. 

Küsimusele, kas nende ametis on karjääritegemise võimalus, vastasid mõned ülevaatuse 

töötajad, et huvi korral saavad nad minna täiendkoolitusele, mille tulemusel on võimalik 

teostada ülevaatuskontrolli näiteks reisibussidele või veoautodele. Keegi neljast aga ei 

tundnud selleks vajadust. Nii rehvi- kui ka koristajatöös ei osatud sellele vastata, pigem 

anti mõista, et ei ole. 

Töö huvitatavus. Ülevaatuses töötavatel inimestel on tööülesanded päevast päeva 

enamjaolt samad, kuid teatud üllatusi või vaheldusmomente siiski on: „Suhtled klientidega, 

kliendid on erinevad ja see jälle omamoodi huvitav. Esineb ka erinevaid autosid, ühtpidi on 

huvitav, teistpidi jälle raskem teha. Võib isegi mingil määral olla väljakutset pakkuv.“ 

Kuna töö on üldiselt rutiinne, siis just igapäevane suhtlus klientidega võib muuta 

töötegemist nauditavamaks. 
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Rehvipostis töötavad inimesed olid üksmeelel, et rehvivahetustööd päevast päeva tehes 

muutub tüütuks, kuid just muud ettetulevad tööd on pigem huvitavad ja mille kõrvalt saab 

ka uusi kogemusi. „Muude tööde pealt saab ikka targemaks, kogemus õpetab. Iga töö, mis 

teed, annab jälle kogemuse juurde ning see on positiivne,“ täiendas rehvipostis olev 

tööline. 

Nagu ka saavutusvajaduse rahuldamise puudumisega, arvavad koristajad, et töö on 

üksluine ning midagi huvitavat töö neile ei paku. 

Eelviimane motivatsioonifaktor on enesearengut võimaldav töö. Ülevaatuspunkti 

kollektiivilt tuli mitmeid mõtteid enesetäiendamise osas. Ettevõte kasutab kaasaegset 

tarkvara ning võimalik on end arendada  erinevate tööd puudutavate arvutiprogrammide 

osas, millele eelnevad ka vajalikud koolitused. „Areneme me kogu aeg, see on loogiline, 

päris heaks ei saa kunagi,“ täiendas teine töötaja ning lisas: „Jälle jäävad mingid asjad 

meelde, oskad paremini teha, (---) töö iseloomust sõltuvaid asju.“ Kolmas töötaja 

täpsustas: „Tuleb ikka seda infot maanteeameti poolt - erinevate autode modifikatsioonid, 

heitgaasid, käsipidurid jne, seda ikka Tallinnast tuleb,“ mõeldes siinkohal erinevate 

määruste muutmist.  Neljas kollektiivis olev inimene tõi aga välja, et areneda saab võttes 

lisakoolitusi ning teostada ülevaatust reisibussidele ning veoautodele. Siinkohal aga 

täiendas: „Vaadates praegust situatsiooni, on hammaste vahel bussid, veoautod ja nende 

tehniline seisukord,“ andes siinkohal mõista, et sellega kaasneb veel suurem vastutus. 

Täpsustamiseks kirjeldas üldist olukorda, kus sellist tüüpi sõiduvahendid sõidavad 

„äraelamise piiri peal“ ehk ei ole kõige paremas korras. Kui peaks juhtuma liiklusõnnetus, 

oleks süüdi ülevaatuspunktis olevad töötajad, millele järgneb vallandamine või äärmisel 

juhul isegi firma tegevuse lõpetamine. 

Rehvivahetusega tegelevad töötajad arvasid, et teatud määral on võimalik uusi oskusi 

omandada, kuid mitte märkimisväärselt. Kuna firma kasutab kaasaegset tehnikat, siis uue 

tehnoloogia kasutuselevõtu ning selle tundma õppimisega saab samuti oma teadmisi 

laiendada. Siia lisati, et seoses rehvide müügiga on võimalik ka end arendada, olles 

pidevalt kursis erinevate hindade ja kvaliteediga. Samamoodi hooajaväliselt tehtavad 

erinevad tööd, nagu autode remont, võimaldavad midagi uut õppida. 

Koristajad olid ühel nõul, et selline töö on erinev n-ö tavakoristusest, kuna erilisemaks 

muudab asjaolu, et riigi poolt on määratud kaudselt nõuded, mida tuleb täita. Seega teatud 
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määruste muutmisel peab ka koristaja õppima tööalaselt, saades seejuures juurde teadmisi 

ja kogemusi.  

Viimane motivatsioonifaktor on tunnustus nii juhi kui ka klientide poolt. Kõik töötajad 

olid arvamusel, et aeg-ajalt saadakse positiivset tagasisidet juhi poolt, kuid mitte väga tihti. 

Kolm ametit ongi sellist tüüpi, kus ei ole võimalik igapäevaselt kiita. Näitena täpsustati: 

„Töö on selline, et ei saa tagasisidet kogu aeg anda, et näiteks tegid auto ära väga hästi. 

Autod ühtemoodi, töö on selline, midagi otseselt ei ole kiita.“  

Kahe ameti puhul tuleb enamjaolt positiivset tagasisidet just klientide poolt. 

Ülevaatuspunktis on pidev klientidega suhtlemine ning klientuuri on hoitud just läbi 

meeldiva suhtlemise: „Vahel tuleb mõni siia ning ütleb, et oskate hästi suhelda inimestega 

ning (---) vastuvõtt on hea.“ Seejuures täiendades: „ Ruumid on korras, palju ikka selliseid 

kohti on, kus saab istuda, tasuta kohvi ning olemas on ka arvuti ja internet. See on suur 

pluss tänapäeva progressi juures,“ mõeldes siinkohal kaasaegseid ruume ja muid 

kasutusvõimalusi võrrelduna teiste ülevaatuspunktidega. Teine töötaja lisas: „Oleme isegi 

saanud A4 peal tänukirju hea teeninduse ja mõistva suhtumise poolest.“  Töisel hooajal 

esineb rehvipostis tunnustuse osaliseks saamist klientide poolt pea iga päev: „Väga kiire ja 

korralik töö, kaks põhilist asja.“ Tagasisidena on võrreldud ka teisi ettevõtteid ning välja 

toodud sealset negatiivset suhtumist ja halba töökvaliteeti. Koristajate töö juures ei ole 

otsest suhtlust klientidega, seega puudub ka nendepoolne tagasiside. 

Autor on arvamusel, et pidev klientidega suhtlemine muudab töötajate päeva 

vaheldusrikkamaks ning rõõmsamaks, eriti kui sellega kaasneb tunnustuse osaliseks 

saamine. Kuna ettevõte tegeleb klientide teenindamisega, peavad ka töötajad pakkuma 

kvaliteetset teenust, olema positiivsemalt meelestatud ning hea suhtlusoskuse tulemuseks 

on püsiv ja rahulolev klientuur.  

 

 

2.4. Järeldused ja ettepanekud 

 

Autori poolt läbi viidud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada töörahulolu ja motivatsiooni 

tase ettevõttes Käpp Grupp OÜ. Põhinedes uurimistulemustele, teeb autor käesolevas 



43 
 

alapunktis ettepanekuid ettevõtte juhile töörahulolu tõstmiseks ning motivatsiooni 

suurendamiseks. 

Inimesed on erinevad, seega võivad olla erinevad ka neid motiveerivad faktorid. Alati ei 

ole võimalik kõigi soove täita, kuid tuleb luua selline töökeskkond, kus kõigil oleks hea 

töötada. Siin lasub suurem kohustus juhil, kes peab leidma kuldse kesktee ning looma 

vastavad tingimused töötamiseks. Juht peab enda töötajaid tundma, eriti kui tegemist on 

väikeettevõttega. Kui on olemas vastav isik, kes suudab töötajaid motiveerida, samal ajal 

vähendades või likvideerides personalis rahulolematust, on tulemuseks meeldivam 

töökeskkond, kus töötajad annavad endast rohkem ja on efektiivsemad. Üks võimalustest 

kollektiivi paremini tundma õppida on arenguvestluste korraldamine, misläbi saab välja 

selgitada töötajate rahulolematuse põhjusi. Samuti saab seeläbi välja selgitada töötaja 

ootused firma suhtes ning paika panna muud tööga seonduvad eesmärgid. 

Õhusaaste. Üheks suurimaks probleemiks peeti mürgiseid gaase sisaldavat õhku, mis 

tuleneb sõidukite ülevaatuse teostamisest. Läbi ventilatsiooni liigub tahm erinevatesse 

ruumidesse, millest tulenevalt arvavad töötajad, et pikas perspektiivis võib see osutuda 

tervisele vägagi kahjulikuks.  

Lahendus: Ventilatsioonisüsteemi ülevaatus või maskide kasutuselevõtt. 

Õhuvahetuse muutmise korral on üks võimalustest teha kogu süsteem ümber, kus 

ülevaatuspunktis on erinevad õhuvahetustorud võrreldes ülejäänud majaga. Sellisel juhul ei 

läheks tahm ja muud mürgised gaasid teistesse ruumidesse. Samuti reguleerib õhuliikumist 

üks agregaat, mis suudab kogu võimsuse suunata ülevaatusruumi ventilatsioonisüsteemi, 

tagades efektiivsema õhuvahetuse. Kuigi selline ümberkorraldus võib osutuda kulukaks, 

tuleb mõelda töötajate tervise ja heaolu peale ning sellist võimalust tingimata kaaluda. 

Teine võimalus on maskide kasutuselevõtt ruumis, kus saaste on suurim. Ehkki selline 

tervist mittekahjustav meetod võib olla üsnagi ebamugav, siis võib maske kanda ainult siis, 

kui teostatakse sõidukile ülevaatust. Täiendavalt märkisid koristajad, et autodest tulenevad 

gaasid tekitavad tahma, muutes ruumid mustemaks. Probleemi lahendamise tulemusena 

muutuvad ruumid ja sissehingatav õhk puhtamaks, samuti kergendab koristajate tööd. 

Ühisüritused. Uurimistulemustest selgus, et ettevõttepoolseid üritusi ei ole enam viimastel 

aastatel korraldatud ning töötajad andsid mõista, et taolisi ettevõtmisi võiks firma poolt 

rohkem esineda. 
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Lahendus: Jõulupidude, suvepäevade ja muude ürituste korraldamine. 

Kuigi ürituste korraldamine on lisa väljaminek, ei peaks ettevõte võtma seda kui lisakulu, 

vaid pigem muu kuluna. Ühisüritused nagu suvepäevad ja jõulupeod muudavad kollektiivi 

ühtsemaks, töötaja tunnetab, et teda väärtustatakse ning miks mitte neisse kaasata ka 

peresid. Lisaks tajutakse, et kaaskolleegidega koos olemine ei tähenda ainult tööalast 

kokkupuudet. 

Töötasu. Töö autorile ei ole teada töötajate teenitav summa kuus, kuid umbes pooled 

töötajatest tõid välja, et sissetulek võiks olla suurem. Põhjenduseks toodi asjaolu, et 

sissetulek on püsinud aastaid samal tasemel, kuid arvestades ühiskonnas toimuvat 

olukorda, kus eluolu pidevalt kallineb, võiks sellega järge pidada ka töötasu. Siia lisati veel 

töö ja palga mittevastavus suure vastutuse ja tervist kahjustava töö näol. Seega motiveerib 

töötajaid paremini töötama kõrgem tasu ning juht peaks tegelema rahulolematust 

põhjustavate teguritega.  

Lahendus: Töötasude ülevaatamine juhi poolt. 

Töötajate sissetulek ei olene ainult juhi otsusest, vaid ka ettevõtte edukusest. Kui firmal ei 

ole võimalik palka suurendada, tuleb leida alternatiive rahulolematuse vähendamiseks. Üks 

võimalus on suurendada palgasummat tehtava töö alusel. Kuna ettevõte tegeleb 

klienditeenindusega, siis teenida lisa teenindavate klientide arvu pealt. Siinkohal peavad 

töötajad leidma erinevaid viise, kuidas meelitada kliente tagasi, näiteks läbi meeldiva 

suhtluse. Selline viis on kasulik  nii ettevõttele kui ka töötajale. Taolist teenimisvõimalust 

ei saa rakendada koristajate peal, samas olid nemad ka töötasuga kõige rahulolevamad. 

Vastutus, saavutusvajaduse rahuldamine, töö huvitatavus, enesearengu võimalus 

ning tunnustus. Töö autor võtab motivatsioonifaktorid kokku ühe punktina, kuna 

arvestades töö olemust, ei leidnud töötajad siin suuri probleeme esinevat. Teooria osas 

selgus, et vastutuse suurenemisega võib töötaja tunda teatud otsustusvabadust ja iseseisvust 

tegutsemisel, mis võib anda talle enesekindluse ning tunde, et on ettevõttes vajalik. 

Uuringust selgus, et kõigil töötajatel lasub vastutuskoormus, mis on ametialaselt erinev 

ning umbes pool personalist pidas seda üsnagi suureks. Töö huvitatavuse, saavutus-

vajaduse rahuldamise ning enesearengu võimaluse koha pealt tõid töötajad välja põhilised 

asjaolud nagu suhtluse klientidega, uue tehnoloogia kasutuselevõtu ning määruste 

muutmised. Selle tulemusel on võimalik väljuda igapäevarutiinist, muutes tööpäevad 

erilisemaks ja huvitavamaks, saades juurde erinevaid teadmisi, kuid kaks viimast neist 
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avaldavad lühiajalist mõju kolmele algselt välja toodud faktorile. Tunnustust saadi rohkem 

klientide poolt, vähem juhi poolt. Samas mõisteti koheselt, et töö on päevast päeva 

samalaadne ning ei olegi võimalik pidevalt kiita. Herzbergi teooria kohaselt saab 

motivatsioonifaktorite abil tõsta rahulolu ning suurendada motivatsiooni. Töö autor pakub 

siin välja erinevaid lahendusi: 

 Palgasüsteemi ülevaatamine ning määramine vastavalt ametile ning sellega 

kaasneva vastutuse osakaalule. Samuti võib mõelda teatud preemiate lisamist. 

 Personali arendamine tööväliste koolitustega. Seeläbi tunnetab töötaja, et tal on 

võimalik rohkem areneda ja juurde õppida teistes valdkondades. 

 Töötajatele selgitada ettevõtte tulevikuplaane, sellega kaasnevaid muudatusi nii 

määruste kui ka tehnoloogia osas, mille tulemusel tunnetab töötaja enda 

vajalikkust. 

 Juhi ja töötaja vaheline vabas vormis suhtlemine, mille käigus saab lahendada 

erinevaid probleeme ning hoida töötajaid jooksvalt kursis ettevõtte plaanidega. 

 Juht peab leidma viise töötajatele positiivse tagasiside andmiseks ja 

tunnustamiseks, samuti tuleb neid väärtustada, austada ning julgustada. 

Hügieenifaktorid nagu palga suurus, ürituste puudumine ning  õhusaaste tekitavad 

töötajates rahulolematust. Vähem probleeme selgus olevat motivatsioonifaktoritega. 

Teooriale põhinedes võib vastutuse suurenemine anda töötajale enesekindlust ning tekitada 

vajalikkuse tunnet. Vastupidiselt eelloetule tundsid töötajad vastutuse kaasnemisega pigem 

negatiivseid emotsioone. Samuti on töö rutiinne, kus erilisi teadmisi pidevalt juurde ei 

omandata. Lähtudes Herzbergi teooriast, saab hügieenifaktorite abil leevendada 

rahulolematust, kuid loetud tegureid muutes on mõju lühiajaline. Motivatsioonifaktorite 

abil on võimalik suurendada rahulolu ja tõsta motivatsiooni. Ettevõtte edukamaks 

toimimiseks ning töökeskkonna parandamiseks peab juht otsustama, milliseid meetodeid 

kasutada. 

Uuringu tulemuste põhjal selgus, et ettevõttes esines teatud puudusi, kuid enamjaolt oldi 

ettevõttes toimuvaga rahul ning selle põhjal võib hinnata üldist rahulolu ja motivatsiooni 

taset keskmiseks. Töö autor on arvamusel, et uurimistulemuste põhjal tehtud järelduste ja 

lahendusettepanekutega on võimalik tõsta töörahulolu ja suurendada motivatsiooni OÜ-s 

Käpp Grupp. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva Bakalaureuse töö eesmärgiks oli välja selgitada Käpp Grupp OÜ töötajate 

töörahulolu ja motivatsiooni  ning uurimistulemustele toetudes ettepanekute tegemine 

juhile töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks. Autori poolt tehtud järeldustele tuginedes 

on võimalik luua parem töökeskkond ning vältida töötajate lahkumist ettevõttest. Uuring 

põhines Herzbergi teooria hügieeni- ja motivatsioonifaktoritel ning viidi läbi intervjuu teel, 

kus osales kogu personal. Saadud tulemuste analüüsi ning ettepanekutega täitis autor 

seatud eesmärgi. 

Intervjuu esimeses pooles uuriti hügieenifaktoreid, mille abil on võimalik vähendada 

rahulolematust ning uurimistulemustele tuginedes võib tulemused kokku võtta järgnevalt:  

Töötingimused nagu kaasaegsed ruumid, töövahendite olemasolu jne pidasid töötajad väga 

heaks, kuid suuri probleeme tekitas sealne sõiduvahendite kontrollimisest tulenev õhu-

saaste ning sellega kaasnev tahm. Samuti toodi välja, et ettevõttes ei ole viimastel aastatel 

korraldatud ühtegi üritust. Ühtlasi ei olnud mõned töötajad rahul palgaga, tuues esile 

erinevaid põhjusi nagu vastutuse ja palgasuhte mittevastavus, sissetuleku muutumatus 

viimastel aastatel ning eluolu pidev kallinemine. 

Kõige positiivsem töötajate jaoks oli ühtne, abivalmis ja sõbralik kollektiiv, kus alati sai 

kaaskolleegide peale loota, mis töötajate meelest muutis tööl olemise vägagi meeldivaks. 

Eraldi tuleb välja tuua koristajad, kes otseselt ei suhtle teiste töötajatega, kuid olid välja 

kujunenud suhtlemisviisiga rahul. Kogu personal oli rahul ka üldise juhtimisega, kuna juht 

täitis alati enda lubadusi, kuulas erinevaid ettepanekuid ning üritas leida probleemidele 

lahendusi. 

Intervjuu teises pooles uuriti motivatsioonifaktoreid, mille tulemusel saab suurendada 

rahulolu ja tõsta motivatsiooni. Kokkuvõtvalt saab uurimistulemustele toetudes jõuda 

järgmistele järeldustele:  

Ettevõtte tegutsemine sõltub suurel määral riigi poolt tulenevatest seadustest ning 

kohapealsetest kontrollidest, seega nii tehnoülevaatuses, rehvipostis kui ka koristaja töös 



47 
 

on kõigil ametist lähtudes teatud vastutus, mis võib hoida töötajaid pideva stressi all. 

Määrustest ja töö iseloomust tulenevalt on töö rutiinne, kus kogu kollektiiv 

märkimisväärset saavutusvajaduse rahuldamist ei ole tundnud. 

Klientidega suhtlemine on kahe ameti puhul oluline, kuna teiste inimestega vestlemine 

muudab töö huvitavamaks ja mitmekülgsemaks. Samuti tõstab töötajate tuju klientide 

poolne positiivne tagasiside ja rõõmsameelsus. Uuringust selgus ka, et uuritud ametite 

puhul ei saa end pidevalt arendada ja uusi oskusi juurde omandada. Küll aga arvuti 

tarkvara uuenedes, määrusi muutes, tehnoloogiat täiendades ning koolitustel osaledes on 

aeg-ajalt võimalik kogu kollektiivil ametialaselt midagi uut lisaks õppida.  

Põhinedes uurimistulemustest tulenevatele probleemidele, tegi autor järgnevad 

ettepanekud: 

 Õhusaaste vähendamine ventilatsioonisüsteemide ülevaatamise tulemusel või 

maskide kasutuselevõtmisel. 

 Ühisürituste korraldamine. 

 Töötasu ülevaatamine juhi poolt ning ümberkorralduste tegemine, näiteks 

tulemustasu või vastutuse osakaalu alusel. 

 Personali arendamine tööväliste koolitustega. Seeläbi tunnetab töötaja, et tal on 

võimalik rohkem areneda ja juurde õppida ka teistes valdkondades. 

 Tihedam juhi ja töötaja vaheline suhtlus, mille käigus saab anda ülevaadet ettevõtte 

tulevikuplaanidest ja muust toimuvast. 

 Juht peab leidma erinevaid võimalusi töötajate kiitmiseks ja tunnustamiseks, 

seejuures neid hinnates, austades ning julgustades. 

Töö autor loodab, et uurimustulemustest ning ettepanekutest on abi ettevõtte juhile ning 

analüüsi põhjal on võimalik vähendada rahulolematust ning tõsta motivatsiooni OÜ Käpp 

Grupp töötajate seas. 

Bakalaureuse tööle seatud eesmärk täideti. Uurimustulemuste põhjal selgitati välja 

töörahulolu ja motivatsiooni tase Käpp Grupp OÜ-s ning tehti parendusettepanekuid 

töörahuolu suurendamiseks ning motivatsiooni tõstmiseks. 
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LISAD 
 

Lisa 1.  

Intervjuu kava hügieeni- ja motivatsioonifaktorite väljaselgitamiseks 

 Teie tööstaaž; 

 Teie vanus. 

 

1. Töötingimused: 

 tööruumide seisukord; 

 vajalike töövahendite olemasolu; 

 ohutus; 

 õhusaaste olemasolu; 

 töökoormus; 

 müratase. 

2. Inimestevahelised suhted: 

 kolleegidega läbisaamine; 

 suhted juhiga; 

 info liikumine; 

 kolleegide peale lootmine; 

 abivalmidus. 

3. Töökultuur: 

 üritused; 

 töögraafik; 

 üldine töökorraldus ettevõttes. 

4. Kindlustunne tööl: 

 vallandamise oht; 

 sundpuhkus. 

5. Juhtimise kvaliteet: 

 juhipoolne abi erinevate probleemidega; 
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 juhipoolne ettepanekute kuulamine; 

 juhipoolne sõnapidamine ja lubaduste täitmine; 

 võrdne kohtlemine; 

 juhipoolne kiitmine ja laitmine; 

 üldine rahulolu juhtimisega. 

6. Kontrolli tihedus ja ulatus: 

 riigipoolne; 

 juhipoolne. 

7. Palk: 

 vastavus tööpanusele;  

 palga kindlus (õigeaegsus ning kogu summas); 

 välismaale töölemineku või töölt lahkumise plaan; 

 erinevad preemiad ja soodustused; 

 üldine rahulolu sissetulekuga. 

8. Vastutus töös: 

 tööga kaasnev vastutus. 

9. Saavutusvajaduse rahuldamine: 

 väljakutset pakkuv töö; 

 karjäärivõimalus. 

10. Huvipakkuv töö: 

 töö huvitatavus. 

11. Enesearengut võimaldav töö: 

 erinevad arenemisvõimalused ettevõttes; 

 proovile panemise võimalus; 

 edasi jõudmine. 

12. Tunnustus: 

 klientide poolt; 

 juhi poolt. 
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EMPLOYEE MOTIVATION AND JOB SATISFACTION IN 

THE EXAMPLE OF KÄPP GRUPP 

 

Resume 

In today’s world, more and more businesses have started to acknowledge the fact that the 

most requisite resource for business development and success is a man. Therefore taking 

care of employees by ensuring their welfare should be one of the fundamental goals in 

company. Leadership in general and the conditions created by the leader design the level of 

employee motivation and satisfaction. Since every human being has it’s own requirements 

and wishes, the leader has to find a way to keep employees from leaving by securing 

corresponding working conditions and finding answers to existing problems. On the basis 

of previous the author has chosen job satisfaction and motivation study, which can be used 

to ascertain general well-being in the company as well as enhance the current level. As 

well, this kind of survey has not been held in this company before. 

The company performs vehicle roadworthiness tests (VRT) and tire change. The study 

included the entire personnel comprising of cleaning staff and people responsible of tire 

change and roadworthiness tests. 

The purpose of the Bachelor thesis is to determine the level of job satisfaction and 

motivation in OÜ Käpp Grupp, give feedback on the results of the study and make 

recommendations to the leader of the company for boosting the job satisfaction and 

motivation among the employees. The data was collected by the means of interview built 

on the Herzberg’s dual-factor theory. The entire personnel of 9 people was interviewed 

while everything was recorded and later on transcribed literally. 

On the basis of the theory and the study, one can conclude that the employees considered 

working conditions, collective and the aid from a leader as well as leader’s kept promises 

to be the most positive among the hygiene factors. The most criticized was the amount of 

exhaust gas coming from vehicle roadworthiness tests, which can cause health problems in 

a long run. Furthermore, the polluted air spreads to other rooms of the building via 
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ventilation shafts, getting the whole building sooted up. Besides that personnel felt left out 

with non-existing joint events and roughly half of the employees were convinced their 

income should be larger. 

Analyzing  the motivators it appeared that operation of the company is largely dependent 

on the laws of the government and the inspections of local authority. In consequence the 

employees at vehicle roadworthiness tests, tire change as well as the cleaning staff have 

some kind of responsibilities which could end up stressing the workers. The job itself is a 

routine by it’s nature where none of the employees felt no remarkable gratification with 

achievements. For two occupations the employees felt the importance of communication 

with clients, which makes the day more interesting. The cheerfulness and positive feedback 

from clients also lightens the mood of the employee. The research also revealed that the 

occupations under the study were not given the opportunities to develop the skills and 

knowledge. However the always advancing software, changing laws, supplementing the 

technology and participating trainings is a way for entire collective to learn something new 

once in a while. 

Based on the problems revealed in the study, the author has suggested the following: 

 Reduce the air pollution by going over the ventilation systems or taking breathing 

masks in use. 

 Organizing joint events like Christmas parties, summer days etc. 

 Leader reviewing the wages and making rearrangements where seen fit (ie 

performance-related pay or based on responsibility percentage). 

 Developing personnel skills with off-hour trainings. This makes the employee feel 

the dynamics and ability to learn in other fields. 

 Explain future projects and other planned changes to employees. 

 Interaction between a leader and employee in non-formal form, by which solve 

different problems and keep employees up to date with company’s intentions. 

 The leader has to find a way to give positive feedback to employees and recognize 

them. Even more, the employees have to be valued, respected and encouraged. 

Even though there are a few shortages, the general satisfaction and motivation level in the 

company can be rated satisfactory. This kind of analysis should be conducted every few 



54 
 

years. The author hopes that the analysis and recommendations in the Bachelor’s thesis 

benefits the leader of the company on boosting the job satisfaction. 

In conclusion, the objectives set by the author were fulfilled and the general satisfaction 

and motivation in the company was identified including the conclusions and 

recommendations to the leader of OÜ Käpp Grupp. 

 

 


