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Töötajad mõjutavad ettevõtte edukust ja annavad panuse ettevõtte eesmärkide 

saavutamiseks, sellepärast on vaja välja selgitada nende ootused ja probleemid. 

Erinevaid inimesi motiveerivad teatud määral erinevad asjad ja selleks on vaja uurida 

konkreetset ettevõtet. Töö eesmärk on välja selgitada töötajate töörahulolu ja 

motivatsiooni tase Anu Ait OÜ-s ning uuringu tulemustele tuginedes teha ettevõtte 

juhatajale parendusettepanekuid. Töörahulolu ja motivatsiooni taseme välja 

selgitamiseks kasutati intervjuud. Intervjuu küsimused koostati Herzbergi hügieeni- ja 

motivatsioonifaktoritele tuginedes. Intervjuu viidi läbi kõigi töötajatega ja salvestati 

telefoniga. Töörahulolu ja motivatsioon on Anu Ait OÜ-s heal tasemel. Ettevõttes 

toimuvate ühisüritustega ja aasta lõpus toimuva tunnustamisega olid rahul kõik 

töötajad. Positiivne oli, et lõunasöök on tööandja poolt ja kollektiiv on sõbralik. Töö 

autor soovitab säilitada antud taset, teadvustades endale, mis on sellised head 

tulemused andnud. Töö autor tegi ettevõtte juhatajale alljärgnevad 

parendusettepanekud: 

 pidada majahaldajaga läbirääkimisi, et kontoriruumidesse paigaldada 

ventilatsioonisüsteem ja/või konditsioneer; 

 korraldada kontoris päeva jooksul info jagamiseks pause, et töökaaslaste 

tööaega mitte segada; 

 töötajate töökoormused üle vaadata; 

 töötajatele selgitada informatsiooni edastamise põhimõtteid, et ei tekiks 

infosulgu; 

 töötajate töötasud üle vaadata seoses tööpanuse ja oskustega; 

 selgitada töötajatele, mida neilt tööalaselt oodatakse. 
 

Märksõnad: hoiakud, faktorid, Herzbergi kahe faktori teooria 
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Employees affect the company's success and help to achieve the company's goals, 

it is therefore necessary to clarify their expectations and concerns. Because 

different things motivate people, there is a need to examine a specific company. 

The aim of the Bachelor`s Thesis is to determine the level of job satisfaction and 

motivation in Anu Ait OÜ and make recommendations to the owner of the 

company based on results of the research. Data was collected by the interview 

built on the Herzberg’s dual-factor theory. The personnel job satisfaction and 

motivation in Anu Ait OÜ is quite high. All the people were pleased with joint 

events and recognition.  It was very positive that lunch is form the employer. All 

the personnel were happy that they have extremely nice and friendly colleagues. 

The author recommends retain this good level. Based on the problems revealed in 

the research, the author has made some suggestions: 

 talk to the householder to install ventilation system and/or air conditioner; 

 make some brakes during the day to share information, so that colleagues 

do not disturb during working hours; 

 review staff workload; 

 explain to the staff the principles of the transmission of information to 

avoid a blackout; 

 review salaries with regard to labor input and skills; 

 explain to employees what is expected of them professionally. 
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SISSEJUHATUS 

 

Ettevõte saab edukalt areneda siis, kui seal töötavad inimesed on rahulolevad ja 

motiveeritud. Uuringud on näidanud, et õnnelikumad töötajad töötavad tihti 

produktiivsemalt. Ettevõtted, kus on rohkem rahulolevaid töötajaid on efektiivsemad kui 

need, kus on vähem rahulolevaid töötajaid. (Robbins, Judge 2013: 84) 

Töö autor valis antud teema, kuna töötajad on ettevõtte alustalaks ja on oluline, et nad 

oleksid rahulolevad ja motiveeritud, mis omakorda mõjutaks töötajaid saavutama paremaid 

töötulemusi ja väheneks tööjõu voolavus. Töötajad mõjutavad ettevõtte edukust ja annavad 

panuse ettevõtte eesmärkide saavutamiseks, sellepärast on vaja välja selgitada nende 

ootused ja probleemid. Erinevaid inimesi motiveerivad teatud määral erinevad asjad ja 

selleks on vaja uurida konkreetset ettevõtet.  

Anu Ait OÜ-s on 2008. aastal viidud läbi motivatsiooniuuring. Siis oli ettevõttes teine 

struktuur ja töötajaid oli vähem. Motivatsiooniuuring ei hõlmanud töö autori arvates kõiki 

olulisi motivatsioonifaktoreid ega töörahulolu ja oli koostatud ankeedina, sellepärast 

varasemat uuringut käesolevas töös kasutatud ei ole. Eelmisest uuringust on möödas 

kaheksa aastat ja vahepeal ei ole ühtegi uuringut läbi viidud. Käesolev töö, mis on 

koostatud 2016. aastal, annab ettevõtte juhatajale põhjalikuma ülevaate töötajate 

töörahulolust ja motivatsioonist. 2016. aastal läbi viidud uuring põhineb töörahulolu ja 

motivatsiooni teoreetilisel käsitlusel ja Herzbergi kahe faktori teoorial. Uurimismeetodina 

kasutatud intervjuu avab töötajate mõtteid antud teemas laiemalt, kui seda võimaldas teha 

ankeetküsitlus. 

Töötajate töörahulolu ja motivatsiooni taset saab välja selgitada töötajate seas läbi viidud 

uuringuga. Uuring on vajalik, kuna see aitab ettevõttel mõista, kas olukorda on vaja 

parandada või liigutakse õigel suunal. Töötajate tagasiside on väga oluline ka juhtimise 

seisukohalt. 
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Töö eesmärgiks on välja selgitada töötajate töörahulolu ja motivatsiooni tase Anu Ait OÜ-s 

ning uuringu tulemustele tuginedes teha ettevõtte juhatajale parendusettepanekuid. 

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitas töö autor järgnevad uurimisülesanded: 

1. Uurida töörahulolu ja motivatsiooni teoreetilisest aspektist. 

2. Töötada välja uurimistöö metoodika. 

3. Viia ettevõttes läbi töörahulolu- ja motivatsiooniuuring. 

4. Analüüsida uuringu tulemusi ning uuringu tulemustele tuginedes teha ettevõtte 

juhatajale parendusettepanekuid. 

Uurimistöö andmed koguti kvalitatiivse uurimismeetodiga ja tegemist on esmaste 

andmetega. Töörahulolu ja motivatsiooni taseme välja selgitamiseks kasutati intervjuud. 

Ettevõttes on väike kollektiiv, üksteist töötajat, ning seepärast oli uuringu läbiviimiseks 

kõige sobivam  intervjuu. Intervjuu küsimused koostati Herzbergi hügieeni- ja 

motivatsioonifaktoritele tuginedes. Intervjuu viidi läbi kõigi töötajatega ja salvestati 

telefoniga. 

Töö koosneb kahest osast. Esimene osa on teoreetiline, töö autor annab ülevaate 

töörahuolu olemusest ja seda mõjutavatest faktoritest, motivatsiooni olemusest ja seda 

mõjutavatest faktoritest ning erinevatest motivatsiooniteooriatest. Teine osa on empiiriline, 

kus töö autor kirjeldab ettevõtet, uuringu meetodit ja valmit ning toob välja uuringu 

tulemused. Selle põhjal teeb töö autor ettevõtte juhatajale parendusettepanekuid. 
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1. TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI 

TEOREETILISED ALUSED 

 

1.1.  Töörahulolu olemus ja mõjutavad faktorid 
 

Töö on inimese elus väga oluline ja see hõlmab suurema osa ajast kui teised tegevused. 

Töörahulolu puudumine vähendab organisatsioonile pühendumist ja on eelduseks, et tööst 

loobutakse. Seetõttu on vaja teada, mis töörahulolu mõjutavad ja kuidas seda saavutada. 

Käesolevas alapeatükis antakse ülevaade töörahulolu ja seda mõjutavate faktorite 

teoreetilisest käsitlusest. 

Töörahulolu on väga keeruline valdkond ja seetõttu on ka juhtide töö selles teemas 

keeruline. Mitmed uuringud on näidanud, et töörahulolu mõjutab suuresti töötajate 

motivatsiooni, mis omakorda mõjutab töö tulemuslikkust. (Aziri 2011: 77) Töörahulolu on 

motivatsiooni indikaator, et minna tööle, see muutub ajaga ja töö tsüklis (Nash 1985 ref 

Tadisina 2001). Uuringutest selgub, et töörahulolu on sõltuvuses motivatsioonist ja 

vastupidi (Singh, Tiwari 2011: 31). Erinevad autorid on kirjeldanud töörahulolu erinevalt, 

seega ei ole kindlat definitsiooni, mis see on. (Aziri 2011: 77) 

Töörahulolu on lihtsalt öeldes põhjus, miks inimesed tahavad oma tööpostile minna, mis 

teeb neid seejuures õnnelikuks ja miks nad ei lahku töölt (Tadisina 2001). Hoppock on 

defineerinud töörahulolu kui  igasugust kombinatsiooni psühholoogiliste, füsioloogiliste ja 

keskkonna asjaolude vahel, mis panevad inimese ütlema, ma olen oma tööga rahul 

(Hoppock 1935 ref Aziri 2011: 77). Vroom keskendub töötaja rollile töökohas (Aziri 2011: 

77). Töörahulolu on inimese hoiakud ja tunded, mis tal on töö suhtes. Positiivsed hoiakud 

loovad töörahulolu ja negatiivsed rahulolematuse. (Armstrong 2006 ref Aziri 2011: 78) 

Enamik usub, et töö peaks olema meeldiv kogemus. Töörahulolu on positiivne 

emotsionaalne seisund töö suhtes. (Organizational... 2016: 85) Töörahulolu on üldine 

suhtumine oma töösse. Samuti oleneb see erinevusest saadava tasu ja oodatava tasu vahel. 

(Organizational... 2016: 24) Töörahulolu on seotud töötajate hoiakutega. Rahulolu näitab 

positiivset meelestatust töösse. Kõrge töörahuloluga inimesed on oma töö suhtes 
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positiivselt meelestatud, aga madala töörahuloluga inimesed on oma töö suhtes negatiivselt 

meelestatud. (Robbins, Judge 2013: 74)  

Hoiakud vahendavad väärtuste ja tõekspidamiste mõju käitumisele. Hoiak on kalduvus 

hinnata negatiivselt või positiivselt, üldine hinnanguline suhtumine millegisse. Kujunemist 

mõjutab inimese elutee. Organisatsioonikäitumises on hoiakutel suur tähtsus, kuna nende 

abil on võimalik prognoosida töötajate käitumist. (Vadi 2001: 86) Töörahulolu on seotud 

organisatsioonikäitumisega, rahulolevad töötajad räägivad ettevõttest hästi, aitavad teisi ja 

teevad rohkem kui töökoht neilt ootab (Robbins, Judge 2013: 84). Suurema tõenäosusega 

tahavad rahuolevad töötajad ettevõttele midagi tagasi anda, sest nemad on saanud 

positiivse kogemuse (Organizational... 2016: 87). 

Rahulolu seondub tööl hoiakutega. Tööga rahulolu näitab, kui positiivselt või negatiivselt 

tunnetab inimene tööd, töökorraldust, suhteid töökaaslastega. (Vadi 2001: 88) „Tööga 

seotud hoiak on töörahulolu või tööga rahulolematus“ (Virovere jt 2005: 46). Tööga 

rahulolu on meeldiv emotsionaalne seisund, mis näitab, et inimesele meeldib tema töö. 

Töörahulolu võib olla nii üldine hoiak kui ka individuaalne. Üksikisiku seisukohalt 

vaadates põhjustab töögaga rahulolematus soovi vahetada töökohta. Töössesuhestumine on 

seotud töörahuloluga ja sellega, kuidas saadakse läbi töökaaslastega. (Virovere jt 2005: 46) 

Töörahulolu tekitajaks on tihit meeldiv töö ja meeldivad töökaaslased. Huvitavad 

töökohad, mis pakuvad inimestele koolitust, vaheldust, iseseisvust ja kontrolli rahuldavad 

paljusid töötajaid. Olulised töörahulolu mõjutajad on ka tagasiside saamine, töökaaslastega 

väljaspool tööaega suhtlemine, sotsiaalne toetus, vastastikune sõltuvus. Madalama 

elatustasemega inimestel seostub töörahulolu töötasuga, mida paremal elujärjel inimene on 

seda vähem mõjutab raha tema rahulolu. Hästi tasustatud töökohtadel ei ole paremat 

töörahulolu kui vähem tasustatud kohtadel. Raha küll motiveerib inimesi, aga see ei tee 

tingimata õnnelikumaks. (Robbins, Judge 2013: 81)  

Peale töötingimuste on töörahulolu puhul oluline ka inimese iseloom. Inimesed, kes 

usuvad oma sisemisse väärtusesse ja oskustesse on rahulolevamad, nad valivad endale 

töökoha, mis esitab väljakutseid. Inimesed, kes ei usu oma sisemisse väärtusesse ja 

oskustesse on vähem ambitsioonikad ja tõenäoliselt annavad raskuste ees alla, kuna neil on 

enamasti igavad tööd. (Robbins, Judge 2013: 82) 



9 
 

Töötajate töörahulolu mõjutab organisatsiooni toimimist ja tulemusi (Rowden 2002 ref 

Chiva, Vidal 2008: 6). Uuringud on näidanud, et õnnelikumad töötajad töötavad tihti 

produktiivsemalt. Ettevõtted, kus on rohkem rahulolevaid töötajaid on efektiivsemad kui 

need, kus on vähem rahulolevaid töötajaid. (Robbins, Judge 2013: 84) Töötajad, kes 

aitavad teisi, teevad uuendusteks ettepanekuid ja arendavad oma oskusi, saavutavad 

paremaid töötulemusi (Organizational... 2016: 88). Töörahulolul on positiivne mõju 

töötulemustele (Nimalathasan,  Brabete 2016: 45).  

Ettepanekud töötulemuste parandamiseks läbi töörahulolu (Nimalathasan, Brabete 2016: 

46): 

1) organisatsioonis peaksid olema head töötingimused; 

2) organisatsioon peaks arendama töötajate vahelisi häid suhteid; 

3) ettevõtted peaksid mõjutama töötajaid saavutama paremaid tulemusi, läbi hüviste; 

4) töötajad peaksid olema koolitatud; 

5) ettevõte peaks andma töötulemuste kohta tagasisidet; 

6) ettevõttes peaks olema põhjendatud edutamine; 

7) töötajaid ei tohi diskrimineerida, neil peavad olema võrdsed võimalused; 

8) ületnnitöö tasustamine, tunnitöö; 

9) korralik töökeskkond: varustus, pausid; 

10)  hea töövaidluste kord jne. 

Rahulolu võib olla nii inimese suhtumine kui ka emotsionaalne seisund. Inimene ei pea aga 

alati tööl heas tujus olema. Emotsionaalsest aspektist vaadatuna näitab rahulolu vajaduste 

rahuldatuse astet, vajaduse intensiivsust näitab aga suhtumine. (Virovere jt 2005: 46) 

„Positiivse töössesuhestumise korral on töö eesmärgiks omaette ja  inimene teeks tööd ka 

siis kui selleks poleks välist sundust“ (Virovere jt 2005: 46). Inimesed, kes saavad elus 

iseseisvalt hakkama, saavad ka oma tööga paremini hakkama. Tööga rahulolu ja 

rahulolematuse põhjused on erinevad. Käsknorme jälgivatel inimestel on kõrge 

saavutusvajadus, nad vaatavad töö positiivseid külgi. Keeldnormide järgijad püüavad 

vältida ebaedu. (Virovere jt 2005: 46) 

Inimese hoiak kujuneb võrdlusest tegelikkuse ja oma väärtuste vahel. Sageli määravad 

rahulolematust tunded. Tööga rahulolmatus võib kujuneda järgnevalt: uskumused ja 

väärtused loovad tunde, mis mõjutab kavatsetavat käitumist. Näiteks uskumus, et töö ei 

võimalda vastutav olla, aga väärtuseks on, et töös on vastutus tähtis, seetõttu töö ei meeldi 

ja tuleb otsida uus töö. (Vadi 2001: 90) Peamiselt põhjustavad tööga rahulolematust: 

tööstress, töötasu, võimalus edutamiseks, töö, turvalisus, töötejuhataja, töökaaslased 

(Robbins, Judge 2013: 79). Rahulolematud töötajad puuduvad töölt tihedamini, suurema 
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tõenäosusega lahkuvad töölt ja teatavad rohkem psühholoogilistest ja meditsiinilistest 

probleemidest kui rahulolevad töötajad (Organizational... 2016: 87). 

Uuringud on aastate jooksul näidanud, et enamus inimesi on oma tööga rahul, kuid 

tööandjad peavad olema järjest ettevaatlikumad, kuna inimeste töörahulolu langeb. Lääne 

kultuuris on töötajate töörahulolu suurem kui ida kultuuris. (Robbins, Judge 2013: 80) 

Kultuur võib mõjutada töörahulolu faktoreid. Krishman on kirjutanud, et uuringutest on 

selgunud: ameeriklaste jaoks on olulised juhtimisstiil, töötasu ja turvalisus, samas India 

tööliste jaoks on olulisemad tunnustus, innovatsioon ja konfliktide puudumine. Erinevatest 

kultuuridest pärit inimestel võivad olla erinevad ootused tööle, seetõttu pole kindlat viisi, 

kuidas mitme kultuurilises töökeskkonnas tõsta töörahulolu. (Organizational... 2016: 88)  

Meeste ja naiste töörahulolu mõjutavad faktorid on erinevas järjestuses. Meeste jaoks on 

olulised tähtsuse järjekorras: turvalisus, edutamine, töö, ettevõte, töötasu, töökaaslased, 

otsene ülemus, hüvitised, töö kestvus, töötingimused. Naiste jaoks tähtsad faktorid 

järjestuvad: töö, ettevõte, turvalisus, töökaaslased, edutamine, otsene ülemus, töötasu, 

töötingimused, töö kestvus, hüvitised. (Nash 1985 ref Tadisina 2001)  

Faktorid, mis mõjutavad töörahulolu Robbinsi ja Judge (2013: 89) põhjal: 

 sõltumatus; 

 hüvitised; 

 karjäärivõimalused; 

 töötasu; 

 töötajate ja juhtkonna vaheline suhtlus; 

 kindlustunne töökeskkonnas; 

 turvalisus; 

 tööalane koolitus; 

 juhtkonna tunnustus; 

 töö tähendusrikkus; 

 võimalus kasutada oskusi; 

 organisatsioonikultuur; 

 suhted kaastöötajatega; 

 töö ise; 

 töö vaheldusrikkus; 

 suhted otsese ülemusega. 

Clark (1998: 1) märgib, et töörahulolu seisukohalt on inimeste jaoks olulised: töötasu, 

töötunnid (ületunnid ja alatunnid), tuleviku väljavaated (edutamine ja kindlustunne töö 

suhtes), töö raskusaste, töö (huvi, prestiiž ja sõltumatus), inimestevahelised suhted. 
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Faktorid, mis mõjutavad töörahulolu, kasvavas järjestuses (Singh, Tiwari 2011: 38): 

 motivatsioonipakett; 

 vastutus tööl; 

 saavutus; 

 õppimisvõimalused; 

 tunnustus; 

 karjäärivõimalused; 

 väljakutsuvad ülesanded; 

 töö mitmekesisus; 

 eneseteostus. 

Inimestel võib olla erinev suhtumine töö erinevatesse aspektidesse. Näiteks töötajale 

meeldivad tema tööülesanded, aga ta on rahulolematu edutamise võimaluste suhtes. 

Inimeste iseloomuomadused mõjutavad samuti rahulolu. Töörahuloluni viivad väljakutset 

esitav töö, hinnatud tasud, edutamise võimalused, toetavad töökaaslased, pädev otsene 

ülemus. (Organizational... 2016: 87) Kui töö saamine nõuab pingutusi (hariduse 

omandamine, kogemused), töö on hästi tasustatud ega leidu ühtegi alternatiivi, siis inimene 

peaks olema kõrge töörahuloluga (Nash 1985 ref Tadisina 2001). 

Kõrge töörahuloluga töötajad on ettevõttele vajalik personal. Nad annavad oma panuse 

ettevõtte eesmärkide saavutamiseks, on ettevõttele lojaalsed ega vaheta tihti töökohti. 

 

 

1.2. Motivatsiooni olemus ja mõjutavad faktorid 

 

Käesolevas alapeatükis antakse ülevaade motivatsiooni ja seda mõjutavate faktorite 

teoreetilisest käsitlusest. 

Organisatsiooni jaoks on oluline omada kõrge motivatsiooniga töötajaid, et konkurentsi 

tingimustes ellu jääda. Inimesed töötavad, et raha teenida. Kuigi töö võib olla rahuldust 

pakkuv peab ka töö eest saama äraelamiseks vajaliku raha. Muidu tuleb ikkagi otsida uus 

töö, mis võimaldaks elada. (Alas 1997: 109) „Motivatsioon on sisemised ajendid, põhjused 

ja jõud, mis mõjutavad inimese tegevust.“ (Alas 1997: 109) „Motivatsioon on inimese 

tegevust mõjutavad sisemised motiivid, stiimulid, põhjused, jõud. Inimene soovib 
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rakendada oma energia mingi eesmärgi saavutamiseks.“ (Türk, Siimon 2004: 212)  

Motiveeritus ei ole ainult õnnetunne või tööga rahulolu. Motiveeritud töötajad tahavad 

anda endast parima ja seda enda, mitte ettevõtte pärast. Motivatsiooni ei saa väljastpoolt 

peale suruda, see on inimese sisetunne. (Heller 2003: 168) 

Virovere, Alas ja Liigand (2005: 59) on motivatsiooni kirjeldanud kui inimese sisemisi 

ajendeid ja põhjuseid. „Motivatsiooniks nimetatakse inimese tegevust mõjutavaid sisemisi 

motiive, stiimuleid, põhjusi ja jõude. Motivatsioon tähendab töötaja soovi rakendada oma 

võimeid, s.t. teadmised, oskused ja energia mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks.“ 

(Türk 2001: 130) 

Kõik organisatsiooni liikmed peavad pingutama, et täita püstitatud eesmärke. Ainult juhi 

pingutustest ei piisa, et vähendada näiteks tootmisele ja funktsioneerimisele tehtavaid 

kulutusi. Seejuures on väga tähtis, et inimesed ise tahaksid püstitatud eesmärke saavutada. 

(Vadi 2001: 90) „Motivatsioon on sisemised asjendid, põhjused ja jõud, mis mõjutavad 

inimese tegevust“ (Vadi 2001: 90). Oluliseks on inimese töössesuhestumine. Arvamus, et 

tehtav töö on huvitav, mõtlemist ja otsustamist, enesetäiendamist nõudev on seotud parema 

töössesuhestumisega. (Alas 2001: 114) 

Motivatsiooni peab inimene ise enda seest üles leidma. Ettevõte saab luua keskkonna, mis 

aitab töötaja motiveerimisele kaasa. Mihkel Pärjamäe on öelnud, et motivatsioon on 

inimese sisemine tahe, mida saab toetada, aga mitte luua. Motiveeritus oleneb inimeses 

kujunenud väärtushinnangutest ja tema arengust. (Malmberg 2005: 12) „Kiira Kure sõnul 

on motivatsioon jõud, mis paneb midagi tegema ja kui jõud ei toimi jääb see miski 

tegemata“ (Malmberg 2005: 12). Motiveertitud töötaja ei venita tööd tehes, vaid soovib 

kõik asjad kiiresti ära teha, et järgmise tegevuse juurde liikuda lõbusas tujus. (Malmberg 

2005: 12) 

Motiveeritud meeskonnaliige on entusiastlik ja energiline, saavutab häid tulemusi ja ootab 

suuremat vastutust. Selline inimene suhtub hästi väljakutsetesse ja teda ei hirmuta 

muudatused. Tugevalt motiveeritud meeskonnaliige võib oma suhtumisega motiveerida ka 

teisi. Motivatsioonipuuduses töötajad püüvad vastutust vältida ja nende töötulemused 

võivad olla halvad, nad võivad töölt rohkem puududa. Motivatsioonipuudus on nakkav. 

(Heller 2003: 169) Töötajal peab olema sisemine soov olla oma tegevuses efektiivsem kui 
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temalt oodatakse. Motiveeritus algab mõtlemisest, paremini õnnestuvad asjad, mida 

inimene tahab teha (Malmberg 2005: 13). 

Joonisel 1 on kujutatud motivatsiooni kolmnurk, mis annab ülevaate motivatsiooni 

olemusest (Malmberg 2005: 14): 

1. Loominguline vabadus, täidetud soovide ja unistustega. Ideed-projektid-eesmärgid. 

2. Vajadus õppida, võtta riske, otsida võimalusi. 

3. Õppimine vigadest ja tagasilöökidest. Takistuste ületamine. 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Motivatsiooni kolmnurk (Malmberg 2005: 14) 

Mats Soomre sõnul motiveeritud inimene teeb tööd, mis talle meeldib meeldivas 

keskkonnas. Oluline on, et ettevõttes, kus inimene töötab oleksid temale sobivad väärtused, 

keskkond ja teised töötajad. (Malmberg 2005: 15) Inimeste käitumise mõjutamine on 

seotud keskkonnaga. A-tüüpi motivatsioon kirjeldab käitumise põhjuseid indiviidi tasandil. 

Nimetatud ka kui mikromotivatsioon. B-tüüpi motivatsioon ehk makromotivatsioon 

kirjeldab keskonna tegureid, mis mõjutavad inimese käitumist. Näiteks ühiskonnas olevad 

tõekspidamised, väärtused, maksusüsteem, majanduspoliitika. (Vadi 2001: 91) 

Motivatsioon on nii sisemine kui ka välimine. „Väline on näiteks palk, turvalisus, 

töökeskkond ja töötingimused“ (Alas 1997: 109).  Sisemine motivatsioon on 

psüholoogilise aspektiga (võimete rakendamine, tunnustus) (Alas 1997: 109). Väline 

motivatsioon on määratud organisatsiooni tasemel ega olene üksikutest juhtidest. Sisemist 

motivatsiooni saavad mõjutada üksikud juhid, näiteks positiivne tunnustamine, hooliv 

kohtlemine. (Mullins 2010: 254) Motivatsioon võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. 

Positiivne on seotud eesmärkide täitmisega ja negatiivne hirmuga ebaõnnestumise ees. 

1 Motivatsioon 

1 

    2  3 
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Negatiivse motivatsiooni korral vajab inimene kaitset ja isegi lahkuda ettevõttest. (Türk 

2001: 132) 

Juhid toetuvad töötajate motiveerimisel võimule, sanktsioonidele, hüvitistele (Türk 2001: 

130). Ajaloos on pikalt arvatud, et parim mõjutaja on hirm. Viimase abil võivad töötajad 

olla kuulekad, distsiplineeritud, täpsed, kuid sageli väheneb mõtlemisvõime, loomingulisus 

ja rahulolu. Siinkohal võib näiteks tuua Jaapani majanduse arengu, millest selgub 

motivatsiooniprotsessi tähtus. 1960.-1980. aastatel suurenes tootlikkus Jaapanis ligi kolm 

korda rohkem kui USAs. Üheks põhjuseks on oskus panna töötajaid tegema suuri 

tahtepingutusi ja näitama üles loomingulisust, kusjuures tööjõukulud on väiksemad kui 

USAs. (Vadi 2001: 91)  

Hirmul põhineval motivatsioonil saavad rahuldatud eelkõige põhivajadused. Hirmud 

takistavad töötajaid riske võtma ja endast parimat andma. Hirm kahandab motivatsiooni. 

Töötaja peaks olema motiveeritud saavutama organisatsiooni eesmärke ja visiooni. (Türk 

2001: 133) Tänapäeval motiveeritakse töötajaid positiivsel suunitlusel, näiteks hoolimine, 

austus, ärakuulamine (Türk, Siimon 2004: 213). Liidrid rahuldavad seejuures alluvate 

emotsionaalseid vajadusi ja ootusi (Türk, Siimon 2004: 214). 

Motiveerimine on inimese mõjutamine läbi jõudude, mis ajendevad tegutsema (Vadi 2001: 

91). Vadi on välja toonud (2001: 91) töise tegevuse motivatsiooniallikad: 

1) töö eest saadav tasu, mis koosneb otsestest ja kaudsetest tasudest; 

2) töökeskkond, mis on füüsiline keskkond ja suhtlemine ning suhted töökohal; 

3) töö, selle sisu, kui palju töö võimaldab eneseteostust, enesest lugupidamist ja 

arenemisvõimalusi.  

Motiveerimiseks tuleb leida kolme allika sobiv vahekord, sest ühe puudumise võib 

asendada teise olemasolu (Vadi 2001: 91). 

Milvi Tepp on öelnud, et iga firma peab tegelema motivatsiooni kujundamisega, aga 

erinevates arengustaadiumides on vajadus motiveerimiseks erinev. Kui ettevõte areneb 

kiiresti on rohkem loomulikke motivaatoreid: positiivsed tulemused, edutunne, isikliku 

arengu võimalus. Ettevõtte kehvematel aegadel on vajalik otsida võimalusi motivatsiooni 

hoida. Motivatsiooni juhtmisel on kaks poolt: organisatsiooni ootused ja vajadused ning 

seal töötavate inimeste vajadused. Arvestada tuleb sellega, missugused inimesed 
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organisatsioonis töötavad, sest erinevaid inimesi motiveerivad teataval määral erinevad 

asjad. (Malmberg 2005: 16) Kuna erinevatele inimestele avaldavad mõju erinevad 

tingimused ja need võivad aja jooksul muutada, siis juhi ülesanne motiveerida inimesi on 

väga keeruline. Motivatsioon on palju enamat kui kiitus hea töö eest. (Heller 2003: 168) 

Õiglane palk on eelduseks motiveeriva keskkonna loomisel (Malmberg 2005: 113). 

Motivaatorina ei ole kõige olulisem kõrge palk, seevastu madal palk on oluline 

demotivaator. Töötasu muutub motivaatoriks siis, kui seda võrrelda konkurentidega, 

sellisel juhul võib inimene palga pärast töökohta vahetada. (Malmberg 2005: 114) Stabiilne 

töökoht on oluliseks motivaatoriks neile, kes on näiteks koondamise tõttu töökoha 

kaotanud. Inimene hakkab ringi vaatama, kui talle pole õiglast palka makstud. (Malmberg 

2005: 115) F.W.Taylori jaoks oli motivatsioon väga lihtne, töötajad ootasid kõrget töötasu. 

Kui tööst ei ole rõõmu, ei paku väljakutseid, ei ole karjäärivõimalusi, siis inimesi 

motiveerib peamiselt kui mitte ainult töötasu. Paljude inimeste jaoks on rahast olulisem, et 

neid hinnatakse ja tunnustatakse. (Mullins 2010: 256) 

Töö põhilised dimensioonid, et saavutada kõrge sisemine motiveeritus, töö teostuse kõrge 

kvaliteet, kõrge tööga rahulolu, tööjõu voolavuse ja puudumiste madal tase (Alas 1997: 

55): 

 oskuste mitmekesisus; 

 ülesande selgus; 

 ülesande tähtus; 

 autonoomsus; 

 tagasiside. 

Töötajate motivatsiooni suurendavad karjäärivõimalused ettevõtte sees. Oma töötajate 

võimalused areneda ettevõtte siseselt on üleviimine, rotatsioon, töötajate tööle 

tagasikutsumine. (Alas 1997: 55) Viies läbi personali hindamise saavad juhid anda 

töötajatele tagasisidet nende töö kohta. Hindamine peaks olema pidev protsess, sest 

hindamise üheks eesmärgiks on motiveerida töötajaid. (Alas 1997: 77) 

Motivatsioonitegurid sõltuvad näiteks erialast, kvalifikatsioonist, vanusest, isiksuse 

omadustest. Kõrgelt kvalifitseeritud inimesi motiveerivad pigem tegelemine oma 

valdkonna uusimate teemadega, teatud otsustusvabadus, iseseisvus. Samas madalamalt 

kvalifitseeritud inimestes võivad samad asjad tekitada ebakindlust.  Kindlasti on olemas ka 
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tegureid, mis motiveerivad kõiki inimesi, näiteks tunnustus. Rahulolu-uuring annab märku, 

kas motivaatoreid on vaja muuta. Töötajate lahkumine annab märku, et 

motivatsioonisüsteem ei toimi. (Malmberg 2005: 17) 

Motiveerimise põhimõtted, mis on peaaegu kõikjal rakendatavad (Heller 2003: 170): 

1. Töö jagamine vastavalt igaühe oskustele. Nende inimeste rahulolu on suurem, kes 

ennast töö juures enesekindlalt tunnevad kui neil, kelle oskused ei vasta töö 

nõuetele. Vajadusel tuleks tööülesandeid ümber jagada ja töötajaid koolitada. 

2. Selgelt väljendatud eesmärkide nimel töötamine. Eesmärgid peavad olema 

realistlikud ja saavutatavad ning töötajad peavad teadma, mida neilt oodatakse. 

3. Tunnustuse jagamine saavutuste eest. Motivatsiooni tõstmine raha maksmisega on 

vaid lühiajaline. Mõelda tuleks järgnevatele tasudele: positiivne tagasiside, 

huvitumine töötaja karjäärist, vastutuse suurendamine, võimete tunnustamine. 

 

 

1.3. Motivatsiooniteooriad 

 

Käesolevas alapeatükis antakse ülevaade erinevatest motivatsiooniteooriatest, tuuakse välja 

erinevad rahuloluteooriad ja protsessiteooriad. Rahuloluteooriatest on käsitletud: A.H. 

Maslow vajaduste teooria, F. Herzbergi kahe faktori teooria, D. McClelland vajaduste 

teooria. Protsessiteooriatest on kirjeldatud: V. Vroomi ootuste teooria, J.S. Adamsi 

võrdsuse teooria, E.Locke jt eesmärgitee mudel. 

Kaasaegsetes motivatsiooniteooriates on keskendutud inimeste vajaduste 

kindlaksmääramisele ja nende rahuldamise selgitamisele. Motivatsiooniteooriad 

väärtustavad inimestevahelist suhtlemist. (Virovere jt 2005: 59) 
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Motivatsiooniteooriad jagunevad kaheks (Vadi 2001: 92): 

 Rahuloluteooriad – olulisel kohal on inimese vajadused ja nende rahuldamine. 

Inimeste vajaduste rahuldamine on seotud keskkonnaga. Viimasega peab olema 

koostegevus. 

 Protsessiteooriad – kõigepealt inimesed analüüsivad situatsiooni ning seejärel 

otsusatavad, kas ja kuidas tegutseda. Põhirõhk on inimese erinevatel 

tunnetusprotsessidel. 

Motivatsiooni alusena käsitletakse tihti inimese vajadusi. Vajadus on seisund, mille aluseks 

on teatud tingimuste puudumine ja seetõttu ajendab puuduolevat saavutama. (Vadi 2001: 

92) 

Viieastmeline motivatsioonitsükkel (Vadi 2001 :92): 

1. Esmaseks astmeks on vajadused – seisund, milles inimene tunneb puudust talle 

olulistest tingimustest. Vajadus kellegi või millegi järele. 

2. Pinge – inimene soovib sellest vabaneda, tekib puudust tunnetades. 

3. Tegutsemine – pinge sunnib tegutsema, otsitakse võimalusi pinge vähendamiseks. 

4. Tegevuskava – koostatakse eri võimaluste kaalumise tulemusena, inimene püüab 

oma probleeme praktiliselt lahendada. 

5. Tunnetatud tarviduse rahuldamine – see rahuldatakse praktilise tegevuse käigus, 

kui tegevus on olnud edukas, väheneb pinge ja ollakse valmis teisi vajadusi 

rahuldama. 

Motivatsiooniprotsessis on tähtsad kõik tsükli osad, aga kõige rohkem on käsitletud 

vajadusi (Vadi 2001: 92). 

A. H. Maslow vajaduste teooria järgi kasvavad vajadused alt üles ja kõrgema taseme 

vajadused ei teki enne kui madalamad tasemed on rahuldatud. Allpool olevate vajaduste 

rahuldamine viib uute kõrgemate vajaduste tekkele. Vajaduste rahuldamine on tsükliline. 

Igal inimesel väljendub see erinevalt, kuidas käitutakse samade vajaduste puhul. (Alas 

2001: 115) Kui töötajatel on näiteks hirm vallandamise ees, siis ta ei pruugi positiivselt 

reageerida, kui juht suunab endast parimat andma (Heller 2003: 168). 
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Maslow eristas viite vajaduste taset, mis on kujutatud joonisel 2 (Vadi 2001: 94-95): 

1. Esimesel astmel on füsioloogilised vajadused – nende vajaduste rahuldamine on 

vajalik organismi talitluseks. Füsioloogilisteks vajadusteks on tarvidus vee, toidu, 

hapniku, tegevuse, puhkuse, une järele. 

2. Teisel astmel on turvalisuse- ja kaitsevajadus – need muutuvad oluliseks kui 

füsioloogilised vajadused on rahuldatud. Kaitsevajadus on näiteks soov vältida 

hirmu, füüsilist vägivalda, tagada organiseeritus ja tasakaal. Maslow hinnangul 

lapsed väljendavad kaitsevajadust eriti vahetult. Inimeste jaoks, kes elavad ohtliks 

keskkonnas on enesearendamine teisejärguline, suurem on mure tuleviku pärast. 

Töises tegevuses on kaitsevajaduseks soov olla tööga kindlustatud ja vältida 

organismile ebasoodsaid töötingimusi. Esimest kahte vajadust nimetatakse tihti ka 

põhivajadusteks. 

3. Kolmandal on kuuluvuse- ja sotsiaalsed vajadused – inimene vajab tundeid ja 

armastust, ta tahab teiste hulka kuuluda. Tööl saab neid vajadusi inimene rahuldada 

osaledes meeskonnatöös, ühisüritustel, töökaaslastega einestamine. 

4. Püramiidi neljandal astmel on lugupidamisvajadus – inimene vajab tunnustamist ja 

prestiiži. Lugupidamisvajadus avaldub soovis olla iseseisev tegevustes ja 

otsustamises. Inimesele on tähtsad staatuse sümbolid nagu töötasu. 

5. Tipus on eneseteostusvajadus – tahe areneda ja kasutada oma võimeid. Inimene, 

kellel on kõrge eneseteostusvajadusega on lugupidav nii enda kui ka teiste suhtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Maslow vajaduste hierarhia (Vadi 2001: 94)  

Füsioloogilised vajadused 

Turvalisus 

Kuulumine 

Tunnustus 

Enese-

teostus 
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Maslow eristas ka seitse vajaduse taset, aga tunnetusvajadust, esteetilisi vajadusi ja 

enesetostamise vajadust vaadeldaks sageli ühe eneseteostuse vajadusena. Füsioloogilisi 

vajadusi, turvavajadusi, kuulumisvajadust võib liigitada kui defitsiidi vajadusi. 

Tunnustusvajadust ja enesetostusvajadust kui olemise vajadusi. Defitsiidi vajadus 

tähendab, seda, et need vajadused on vaja enne teisi vajadusi rahuldada. Vajaduste 

rahuldamine viib kõgemate vajaduste tekkeni. (Virovere jt 2005: 61) 

Oma töödes Maslow rõhutas, et ettevõtted peaksid maksimaalselt rahuldama töötajate 

vajadusi. Sageli on aga töises plaanis esiplaanil madalamad vajadused nagu füsioloogilised 

vajadused ja turvalisus. (Vadi 2001:95) Rahaga on seotud kõige enam füsioloogilised 

vajadused ja vajadus turvalisuse järele. Kõrgemad vajadused nii suurel määral rahaga 

seotud ei ole, kuid raha annab selleks võimalusi. (Alas 1998: 99) 

Kriitikud on väitnud, et Maslow hierarhia ei ole püsiv. Näiteks muutub turvatunde vajadus 

domineerivaks, kui ühiskonnas on mingi kriitiline olukord. Seega on võimalik vajadusi 

kujutada ka trepina, kus mingi vajadus võib erinevatel inimestel esile tõusta. (Virovere jt 

2005: 62) Töö kontekstis on mitmeid probleeme Maslow teooriaga, näiteks inimesed 

tingimata ei rahulda kõrgemaid vajadusi töösituatsioonis, seetõttu peaks juht olema kursis 

ka töötajate isikliku eluga. Töörahulolu ei paranda alati töötulemusi. (Mullins 2010: 262-

263) 

Juht saab aidata kaasa töötajate vajaduste rahuldamisele. Näiteks saab juht anda tööd, mis 

nõuab suhtlemist, kui töötajal on rahuldamata sotsiaalsed vajadused. Kui töötajal on 

rahuldamata lugupidamise vajadus, peaks juht andma talle positiivset tagasisidet, andma 

talle keerukamaid ülesandeid. Juht võib pakkuda koolitust, kui töötajal on rahuldamata 

eneserealiseerimise vajadus. (Virovere jt 2005: 63) 

Mõned autorid on väitnud, et Maslow püramiid on ümber pööratud, kuna enamikul 

inimestel on suur soov ennast teostada ja seetõttu on eneseteostusvajadus baasvajaduseks. 

Pöördunud püramiidil hindab inimene oma enesetostust lähtuvalt sellest, kas ta võib oma 

töö üle uhke olla ja kas ta on rahul sellega, mida ta endale lubada saab. (Virovere jt 2005: 

63) 

Frederick Herzberg selgitas välja tööga rahulolu ja mitterahulolu põhjused ning kujundas 

kahe faktori teooria (Vadi 2001:89). Ta küsitles inimesi kui inimesed olid oma tööga rahul 
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ja õnnelikud ning kui nad ei olnud rahul (Virovere jt 2005: 64). Tabelis 1 on nimetatud 

hügieenifaktorid ja motivatsioonifaktorid. 

 

Tabel 1. Herzbergi hügieenitegurid ja motiveerijad (Alas 2001: 116) 

 

Hügieenifaktorid mõjutavad tööga rahulolematust (Virovere jt 2005: 64). Rahulolu 

puudumine ei tähenda veel rahulolematust, samuti rahulolematuse leevendamise asemele ei 

teki kohe rahulolu (Vadi 2001:89). Näiteks kui töötaja on oma palga suhtes rahulolematu ja 

juht tõstab tema palka, siis see leevandab rahulolematust, aga ei teki rahulolu (Virovere jt 

2005: 64). Herzberg ei soovita rahale pidevalt töötajate tähelepanu tõmmata, määrata 

õiglased palgad ja vältida diskussioone (Alas 1998: 101). Uurimuses seostusid 

hügieenifaktorid negatiivsete kogemuste, tunnete ja töökeskkonnaga. Rahulolu tööga saab 

suurendada motivatsiooni mõjutavaid tegureid täiustades, ainult hügieenifaktori põhjal see 

ei õnnestu. (Vadi 2001: 89) 

Motivatsioonifaktorid on seotud põhiliselt töö sisuga. Herzbergi viis motivatsioonifaktorit 

kujundavad kõrget rahulolu tööga. Töö, vastutus ja areng  mõjutavad tööga seonduvaid 

hoiakuid. (Vadi 2001: 89) Nende faktorite puudumisel võib töörahulolu olla väike või 

puududa, aga ei ole tööga rahulolematust, kuna palk ja töötingimused on head. 

Motivatsiooni faktorite abil saab tõsta rahulolu, hügieenifaktorite abil saab leevendada 

rahulolematust. (Virovere jt 2005: 64) Kuna rahulolu on tihedalt seotud motivatsiooniga, 

siis rahulolu saab suurendada töötajate motivatsiooni suurendades (Virovere jt 2005: 65). 

Frederick Herzbergi teooria rakendamine on olnud keeruline ja seda on palju kritiseeritud. 

Antud teooria sobib paremini teenistujatele kui töölistele. Faktorite toimet mõjutavad ka 

Hügieenifaktorid: 

 
Motivatsioonifaktorid: 

Palk 

Kindlustunne tööl 

Töötingimused 

Kontrolli tihedus, ulatus 

Inimestevahelised suhted 

Töökultuur 

Juhtimise kvaliteet 

 

Saavutusvajaduse rahuldamine 

Vastutuse usaldamine 

Enesearendamise võimalust pakkuv töö 

Huvipakkuv töö 

Tunnustus 
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kultuurilised ja sooerinevused. Naised peavad sageli motiveerivaks inimestevahelisi 

suhteid. (Vadi 2001: 89) 

Kõrgema taseme vajadused Maslow teooria järgi on eneseaktualiseerimine ja tunnustus 

ning Herzbergi teooria põhjal motivatsioonifaktorid. Madalama taseme vajadused Maslow 

teooria põhjal on kuulumine, turvalisus ja füsioloogilised vajadused ning Herzbergi teooria 

põhjal hügieenifaktorid. (Alas 2001: 117) 

David McClelland pani aluse vajadusteooriale. Ta alustas uuringuid Maslow teooria 

eneseteostusvajaduse olemuse selgitamiseks. McClellandi teooria kohaselt inimese 

käitumise iseloomustamisel ja mõistmisel tuleb tugineda kolmele vajadusele (Vadi 2001: 

97): 

1. Saavutusvajadus – soov saavutada paremaid tulemusi, lahendada keerulisi 

probleeme. 

2. Suhtlemis- ja liitumisvajadus – ajendab looma ja hoidma sõbralikke suhteid teiste 

inimestega. 

3. Jõu- või võimuvajadus – soov kontrollida ja mõjutada teiste käitumist.  

D. McClelland kasutas uuringute tegemiseks suuri ettevõtteid, et kirjeldada vajaduste osa 

töises tegevuses. Tema uuringute kohaselt saavutusvajadus aitab selgitada ettevõttlust ja 

suurte ettevõtete juhtide edukust USAs. (Vadi 2001:97) McClelland oli arvamusel, et igal 

indiviidil on oma domineeriv vajadus, millele tuginedes tuleb teda motiveerida (Türk, 

Siimon 2004: 216). 

Kui inimesel on kõrge saavutusvajadus, siis ta otsib ka töises tegevuses isiklikku vastutust, 

eesmärkide saavutamist. Kõrge suhtlemisvajaduse puhul on oluliseks töises tegevuseks 

inimestevahelised suhted. Kõrge võimuvajadusega inimesed tahavad alluvaid rohkem 

mõjutada. (Vadi 2001: 98) 

Töises tegevuses motiveerib raha kõiki inimesi. Raha ei motiveeri aga kõiki töötajaid 

tegema maksimaalselt oma tööd. Motiveerimise aspektist on oluline, et töötasu vastaks 

tööpanusele või töötulemustele. (Vadi 2001: 98) Kõrge saavutusvajadusega inimesed 

töötavad ka ilma rahaliste ergutusteta (Alas 1998: 99). Madala saavutusvajadusega 

inimesed aga vajavad ergutust. Samas on raha oluline ka kõrge saavutusvajadusega 

inimestele, kuna nad võtavad seda kui tunnustust. (Alas 1998: 100) 
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Victor Vroomi ootuste teooria järgi on  inimeste tegevus seotud kõrge ratsionaalse 

mõtlemisega ning nende teod on sõltuvuses isiklikest kogemustest, eeldustest, ootustest. 

Inimeste jaoks on töötamisel olulised: 1) töötulemuste tõenäosus, 2) tasu saamise 

tõenäosus, 3) tasu saamise tähtsus ja soov. (Türk, Siimon 2004: 218) 

Töötulemuste tõenäosuse puhul töötaja hindab, milline on tõenäosus, et tema tööalased 

võimed, kogemused ja pingutused võimaldavad midagi saavutada. Tasu saamise tõenäosus 

on töötaja hinnang, mil määral saavutus viib tasuni. Tasu saamise tähtsus ja soov näitavad, 

kui palju inimene soovib saavutusele järgnevat tasu, selle olulisus ja spetsiifika on 

inimestel erinev. Ainult kõigi kolme teguri parimad väärtused annavad suurima tööalase 

motivatsiooni ja vastupidi. (Türk, Siimon 2004: 218) 

John Stacy Adamsi võrdsuse teooria põhimõtteks on see, et inimene tahab teistega 

võrreldes olla võrdselt tasustatud ja tal ei tohi olla tunnet, et teda on ära kasutatud. Võrduse 

teooria põhineb saadud tasu ja tehtud jõupingutuste suhtel, mille iga töötaja enda jaoks 

määratleb. See ei pea olema matemaatiline suhe, vaid tajutav suhe. (Virovere jt 2004: 66) 

Inimene tajub, et tasu (Virovere jt 2004: 66): 

1) vastab jõupingutustele; 

2) on väiksem kui tehtud pingutus; 

3) on suurem tehtud pingutusest.  

Inimene võrdleb ennast ka teistega ja teda rahuldab olukord, kus tasu ja töö vahekord on 

sama või parem kui teistel. Kui vahekord on aga halvem kui teistel, siis suure tõenäosusega 

ei ole inimene rahul. Kui inimene tajub, et teistel on tasu ja töö suhe parem kui temal, siis 

tema võimalusteks on püüda suurendada oma töötasu või vähendada töö tegemise 

pingutusi. Lihtsam on oma jõupingutusi vähendada ja seda ka töötajad tihti teevad. 

Inimene ei tee tavaliselt midagi, kui töö ja tasu suhe on teistel halvem kui temal. (Virovere 

jt 2004: 67) 

Palkade salastamine võib osutuda halvaks, kuna inimestel tekivad oletused teiste palkade 

suhtes ja see võib tekitada pingeid. Kaob ära ka motivatsioon teha paremini tasustatavat 

tööd, kuna lihtsalt ei teata, millist tasu mingi töö eest saab. (Virovere jt 2004: 67) 

Edwin Locke jt eesmärgitee mudel seisneb selles, et juht määrab kindlaks, kuidas alluv 

peab oma tööd tegema, et eesmärk oleks saavutatud. Juht õpib tundma ka alluva vajadusi, 
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et pakkuda talle sellist tasu, mida alluv soovib. Inimesi võivad motiveerida erinevad asjad, 

näiteks õppimisvõimalused, reisimisvõimalused, kõlav ametinimetus. (Virovere jt 2004: 

67) Töötajate motivatsiooni suurendamiseks juht, kas selgitab töötajale, kuidas saavutada 

tulemust, mille eest ta saab ka oodatud tasu või määrata selline tasu, mis on töötaja jaoks 

väärtuslik. (Virovere jt 2004: 67) 

Liidri võimalikud käitumisviisid, mille vahel ta teeb, sõltuvalt olukorrast, valiku (Virovere 

jt 2004: 67): 

1. Toetav juhtimine, kui alluval on vaja suurendada enesekindlust. 

2. Suunav juhtimine, kui on vaja alluvale selgitada tööülesandeid. 

3. Saavutamisele orienteeritud juhtimine, et alluv püstitaks endale kõrged eesmärgid. 

4. Osalev juhtimine, et selgitada töötaja vajadused ja tasustada õiglaselt. 

Tulemuseks peaks olema alluva jõupingutuste suurenemine, rahulolu kasv ja tulemuste 

paranemine (Virovere jt 2004: 67). Juhi rolli eesmärgitee mudelis on kujutatud joonisel 3. 

    Tee väljaselgitamine              Tasu suurendamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Juhi roll eesmärgitee mudelis (Virovere jt 2004: 68) 

Liider määratleb alluva 

tegevused vajaliku 

väljundi saavutamiseks 

Liider määrab alluva rolli 

Alluval on rohkem 

teadmisi ja enesekindlust 

tulemuste saavutamiseks 

Liider õpib tundma alluva 

vajadusi 

Kui alluv saavutab 

tulemused, kohandab liider 

tasu alluva vajadustega 

Liider suurendab töö 

väljundite väärtust alluva 

jaoks 

Alluv suurendab jõupingutusi ja 

motivatsiooni 

Organisatsiooni eesmärgid 

täidetakse 
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Töö empiirilises osas kasutatakse töötajate töörahulolu ja motivatsiooni taseme välja 

selgitamiseks F. Herzbergi kahe faktori teooriat. Herzbergi hügieeni- ja 

motivatsioonifaktorid hõlmavad kahteteist olulist faktorit, mis aitavad põhjalikult töötajate 

töörahulolu ja motivatsiooni välja selgitada, mille põhjal saab teha ettevõtte juhatajale 

parendusettepanekuid. 
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2. TÖÖTAJATE TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI 

VÄLJASELGITAMINE ANU AIT OÜ-S 

 

2.1.  Ettevõtte tutvustus 
 

Anu Ait OÜ tegutseb aastast 1999 ja ettevõttes töötab koos juhatajaga (omanik) 12 inimest. 

Tegemist on Eesti kapitalil põhineva ettevõttega, tegevusalaks on põllumajanduslike 

söötade tootmine. Söödad on nii veistele (vasikad, noorloomad, lüpsilehmad, lihaveised): 

jootmiseks, starterid, mineraalsed täiendsöödad, profülaktilised tooted. Lüpsilehmadele on 

veel ka energiasöödad, seedimist parendavad söödad, proteiinisöödad, energiajoogid. 

Sigade tooteportfelli kuuluvad: põrsastele suu kaudu andmiseks ja jootmiseks, põrsaste 

söödad, sigadele, profülaktilised tooted. Lammaste tooteportfelli kuuluvad: jootmiseks, 

starterid talledele, mineraalsed täiendsöödad, profülaktilised tooted, silokindlustuslisandid. 

Lindudele tooteportfellis on söödakontsentraat, mineraalsed täiendsöödad, hapesti, 

heaolutooted, erisöödad ja söödakontsentraadid. Karusloomadele (tšintšiljad, küülikud): 

täissöödad, täiendsöödad, profülaktilised tooted. Silo- ja põllutooted nagu bioloogilised 

silokindlustuslisandid, kattematerjalid, väetised ja kasvustimulaatorid. Mahetootjatele 

pakutakse mineraalseid täiendsöötasid, täiendsöötasid, profülaktilisi tooteid, põllutooteid. 

(Tooted 2016) 

Ettevõte on tuntud klientide ja koostööpartnerite seas oma usaldusväärsuse ja 

innovaatilisuse poolest. Eduvalemiks on innovatsioon, kliendipõhisus ja avatus. 

Innovaatilisus seisneb selles, et ettevõte ja seal töötavad inimesed arenevad pidevalt, 

olulisel kohal on seminarid, väliskoolitused, ekskursioonid. Anu Ait OÜ teeb koostööd ka 

Eesti Maaülikooliga panustades noorte erialasesse haridusse, kaasates Eesti Maaülikooli 

õppejõude koolitustele, seminaridele ning toetab üliõpilasi stipendiumitega. 

Kliendipõhisuses on oluliseks klientidega suhtemine ning nende soovidest lähtumine. 

Pakutakse väga head söötade tootmise lahendust, võimalus tootmiseks eriretsepti alusel. 

Toodetel on lühike tarneaeg. Ettevõte on avutud muutustele ning kursis viimaste 

suundadega nii kohalikul kui ka Euroopa turul. Partneriteks on Biomin, Denkavit, 

Dumoulin. (Aidaraamat 2016) 



26 
 

Antud ettevõttes on 2008. aastal läbi viidud motivatsiooniuuring. Töötajate töörahulolu 

antud uuringus ei käsitletud. Anu Ait OÜ-s on stabiilne personal. Ettevõtte staažikaim 

töötaja on ettevõttes töötanud 15 aastat ja kaks inimest 13 aastat. Alla kahe aasta on 

ettevõttes töötanud ainult üks inimene, kes võeti tööle 2016. aasta märtsikuus. Ta töötab 

arendusjuhina ja see on antud ettevõttes uus ametikoht. Kahe aastase staažiga töötaja oli 

ettevõttes varem ka praktikal. 

 

 

2.2. Uurimustöö eesmärk, metoodika, valim  
 

Uuringu eesmärk oli töötajate töörahulolu ja motivatsiooni väljaselgitamine Anu Ait OÜ-s  

ning uuringu tulemustele tuginedes teha ettevõtte juhatajale parendusettepanekuid. 

Uurimustöö andmed on kogutud kvalitatiivsel meetodil ja tegemist on esmaste andmetega. 

Töö autor viis Anu Ait OÜ töötajatega läbi poolstruktueeritud intervjuud, mis salvestati 

telefoniga. Kuna ettevõttes on väike personal, üksteist töötajat, oli intervjuu parim meetod 

uurimiseks. Intervjuu küsimused olid koostatud Herzbergi hügieeni-ja 

motivatsioonifaktorite põhjal. Küsimused hõlmasid tööga rahulolematust mõjutavaid 

faktoreid: töötingimused, inimestevahelised suhted, töökultuur, kindlustunne tööl, 

juhtimise kvaliteet, kontrolli tihedus, ulatus, palk ja tööga kõrget rahulolu mõjutavaid 

faktoreid: vastutuse usaldamine, saavutusvajaduse rahuldamine, enesearendamise 

võimalust pakkuv töö, huvipakkuv töö, tunnustus (Lisa 1). Andmete töötlemiseks kasutati 

Microsoft Office Wordi. 

Üldosakonnas töötab kaks inimest (juhiabi-logistik, tegevjuht), müügiosakonnas viis 

inimest (kliendihaldur, põllutoodete müügiekspert, arendusjuht, müügijuht, veisekasvatuse 

söötmisspetsialist) ja tootmises neli inimest (tootmisspetsialistid ja tootmisspetsialist-

meister). Intervjuud viidi läbi 9. ja 16. mail 2016. aastal. Töö autor intervjueeris töötajaid 

sel kuupäeval, kui nad olid tööl. Kuna 9. mail olid neli töötajat hõivatud väljaspool 

tööruume, intervjueeriti neid nädal aega hiljem. 
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2.3. Uuringutulemuste analüüs 
 

2.3.1. Hügieenifaktorid 

 

Hügieenifaktorite alla kuuluvad: töötingimused, töökultuur, inimestevahelised suhted,  

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

Töötingimustega olid kõik üldiselt rahul ja oldi ühel nõul, et töötingimused on 

kaasaegsed. Kontoriruumid ja tootmine asuvad eraldi hoonetes, aga mõlemad on 

rendipinnal. Maja, kus kontoriruumid asuvad ei ole algselt kontoriks mõeldud ja seetõttu 

puudub seal ka venitalatsioon ja konditsioneer. Antud probleemile pöörasid tähelepanu 

kaks müügiosakonna töötajat, üks üldosakonna töötaja ja üks töötaja tootmisest. Üks 

müügiosakonna töötaja ütles, et ruumide valgustus on väga ere ja hakkab silmadele. Hoone 

asub tänava ääres ja ruumidesse on kuulda müra, mis mingil määral osasid töötajaid häirib. 

Enim häirib see olukord neid töötajaid, kes on igapäevaselt kontoris ehk kahte üldosakonna 

töötajat, aga ka kahte müügiosakonna töötajat. Ventilatsiooni puudumise tõttu tuleb tänava 

äärseid aknaid lahti hoida, aga siis kostub müra. Üldosakonna töötaja sõnas, et kui aknad 

on lahti tuleb ruumidesse ka väga palju tolmu, seetõttu välditakse akende lahti hoidmist. 

Suvel läheb kogu maja väga kuumaks ja kõrval majal olevatest akendest peegeldub päike 

sisse. Samas öeldi, et on ostetud väike konditsioneer ja majahaldaja peaks ventilatsiooni 

probleemiga tegelema, aga siiani lahendust ei ole. Majahaldajaga on probleemist korduvalt 

räägitud. Seetõttu on suvel kontori ruumides ka palav, mis häirib mõlemat üldosakonna 

töötajat. 

Üks töötaja märkis, et tootmisruumides on suvel palav ja talvel külm. Seal on ka eraldi 

ruum, kus on arvutid ja teisel pool puhkenurk. Võimalus on ka sööki soojendada. Kõik 

töötajad väga kiitsid seda, et tööandja poolt on lõunasöök, mis tuuakse ka kohale nii 

kontorisse kui ka tootmisesse. Töötajatel on tund aega lõuna, võimalus on käia ka väljas 

lõunal. Kontor, aga kinni ei ole ehk juhiabi-logistik peab alati kohal olema. Tema peab 

sööma töö kõrvalt, aga seda kompenseeribki asjaolu, et tööandja laseb söögi kohale tuua. 

Juhiabi-logistik pole sellest aga probleemi teinud, kuna esimese asjana tuleb arvestada 

klientidega ja kliendid on harjunud, et Anu Ait OÜ on lõuna ajal avatud. Ka teistel 

töötajatel pole tihti aega lõunat võtta ja farme külastades ei lähe müügiinimesed söögikohti 

otsima. 
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Ühe kontoriruumi sein oli niiskusest kahjustunud ja sinna võib tulla ka hallitus, kuna aga 

ruume renditakse, siis selle korda tegemine on majahaldaja vastutuses. Üldosakonna 

töötaja muidugi mainis, et ta võiks selle ka ise pahteldada ja korda teha, aga see pole tema 

kohustus. Samas see sein ikkagi on häirivaks teguriks. Samuti on kontoris päris palju ustest 

edasi-tagasi liikumist, mis ühe müügiosakonna ja ühe üldosakonna töötaja süvenemist oma 

töösse häirib. Kontori juures on ka parkimisega probleeme ja majaomanik pole 

parkimiskohti määranud. Võimalus on parkida ka kaugemale, aga ka see pole alati 

võimalik. Anu Ait OÜ on selles majas üks esimesi rentnikke, aga uutele luuakse paremaid 

tingimusi parkimiseks. Majahaldaja pole erinevates küsimustes ettevõttele vastu tulnud, 

aga samas tuleb vaadata ka ettevõtte enda võimalusi ja kas puudujäägid on määravad, kui 

nende kõrvaldamiseks tõstetakse näiteks renti. WC kasutamise ja koristamise on 

majahaldaja suhteliselt hästi korraldanud ja sellega ollakse rahul. 

Kõik olid üksmeelselt nõus, et neil on olemas tööks vajalikud töövahendid. Töövahendite 

kvaliteeti peeti heaks. Müügimeestel on olemas ka arvutid, telefonid ja tööauto, teistel 

kontori töötajatel on samuti vajalikud töövahendid, farmide külastamiseks on vajalikud 

riided. Mainiti ka, et näiteks arvutit on võimalik ise valida ja üldiselt mõistlikkuse piirides 

saab endale enamuse töövahenditest valida. Tootmises olid samuti kõik nõus, et 

töövahendid on olemas. Nende jaoks olid olulised tööriided ja jalanõud, mis on töötaja 

poolt, samuti on olemas ka kõrvatropid, mida vajadusel saab kasutada. Tootmises on kõigil 

olemas ka telefon, et igalt töö positsioonilt oleks võimalik neid kätte saada. Samuti on seal 

arvutid. Tootmises on automatiseeritud masinad, teatud masinaid on võimalik ise paranda, 

aga on olemas ka iga töölõigu jaoks koostööpartnerid, kui midagi juhtub saab kohe 

helistada.  

Kontoris ollakse töökoormusega üldiselt rahul, aga üks müügimeestest ütles, et saab 

mõnikord ka kõrvalisi ülesandeid, mis teda põhitöölt kõrvale kallutavad. Oma 

töökoormusega ei ole rahul üks müügiosakonna ja üks üldosakonna töötaja. Öeldi ka, et 

vahepeal saavad müügiga tegelevad inimesed oma põhitööga tegeleda ainult 50% ajast. 

Kuna praegu on põllumajanduses rasked ajad, siis tuleb klientidega tihedat kontakti hoida, 

et neid mitte kaotada. Müügiinimene peaks tegelema 90% müügiga ja 10% 

enesetäiendamisega. Müügijuhi arvates oleks mõistlik vähendada igasugseid koolitusi ja 

muid tegevusi, et tegeleda oma põhitöö ehk müümisega, tema ei ole töökoormusega rahul. 
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Müügiosakonnas on ka uus arendusspetsialist, kes alles tegeleb tegevuste juurutamisega ja 

tema töökoormus pole veel täpselt selge.  

Müügijuhi sõnul peab töötelefonile vastama ka kodus või kliendile tagasi helistama, 

seetõttu on töökoormus ka liiga suur. Põhimõtteliselt tuleb töötelefon ka suvel randa kaasa 

võtta, et häid kliendisuhteid mitte rikkuda. Konkurents on tegevusalal nii tihe, et uute 

klientide saamiseks tuleb nad kelleltki ära võtta. Vahel tuleb inimesti nõustada ja külastada 

väga pikka aega, et sellest kasu oleks. Müügitöö eripäraks on farmide külastamine ja 

sõidetakse välja pikkadeks päevadeks ning lõuna jääb võtmata. Paaril päeval kontoris olles 

tuleb tööpäeva pikkuseks üheksa tundi, kuna muidu jääks tööajast väheks (lõuna süüakse 

kiiruga kontoris). 

Üldosakonnas tegevjuht ütles, et reeglina võtab ta tööarvuti puhkusele kaasa ja telefoni teel 

peab olema alati kättesaadav. Tuleb ette, et puhkuse ajast tuleb käia mõned päevad tööl ja 

korra on puhkus isegi katkestatud. Tema ei ole oma töökoormusega rahul ja sellest on ta 

rääkinud ka juhatajaga. Tootmise mehed, aga leidsid, et võrreldes möödunud aegadega on 

töökoormus väiksemaks jäänud. Tootmisspetsialistid ütlesid isegi, et tööd võiks olla 

rohkem. 

Töökultuuri all on mõeldud ühisüritusi ja töögraafikuid. Kõik üksteist töötajat on 

ühisüritustega rahul, neid korraldatakse piisavalt, kuid mainiti ka, et aasta-aastalt vähem. 

Juhtkond teeb ettepanekuid, aga ka töötajatel on võimalus ettepanekuid teha. Kõigil tuleb 

meelde, et jõulude ajal tehakse laud ja seal toimub ka aasta parimate tunnustamine. Samuti 

on kõigi jaoks oluline ühine sünnipäevade täistamine, ei ole väga tavaline, et ettevõte katab 

sünnipäevalapsele peolaua. Aeg on limiteeritud ühe tunniga ja sünnipäevalaps istub 

kõikide pilkude all, seepärast on mõne inimese jaoks antud üritus devalveerunud. 

Müügiosakonnast pakutakse välja, et võiks kord kvartalis olla näiteks hoopis bowlingu 

külastamine. Igaüks mainib veel erinevaid asju: on käidud teatris, kinos, kardiga sõitmas, 

jõulugalal Tallinnas, teatud aastatel on olnud suvepäevad, jaanipäeva tähistamine, 

kliendiüritused (osaleb tavaliselt 80% töötajatest), seminarid välispartneritega, Maamessi 

ajal õhtusöök, partneritega õhtusöögid. Ühisüritusete nimetamine sõltus tööstaažist, kauem 

ettevõttes töötanud inimesed teadsid rohkem üritusi, mida on läbi viidud. Peale ettevõtte 

poolt korraldatud ühisürituste organiseeritakse ka näiteks saunaõhtuid koos söögiga. 
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Töögraafikuga oli rahul kümme inimest, kuna nii kontoris kui ka tootmises on tööpäevad 

esmaspäevast reedeni kaheksast viieni ja lõuna tund aega. Müügijuht rääkis, et pikemad 

sõidud klientide külastamiseks kestavad kindlasti kauem ja töötelefonile tuleb vastata ka 

pärast kella viite, tema ei ole töögraafikuga rahul. Pole ka aega tihti lõunat võtta. 

Tegevjuhil tuleb käia ka komandeeringutes ja suhteliselt palju välispartneritega 

kohtumistel. Tootmisspetsialist-meister tõi ka välja hea töögraafiku kui ühe põhjuse, miks 

talle antud ettevõttes töötada meeldib. 

Inimestevahelised suhted Anu Ait OÜ-s on sõbralikud. Informatsioon liigub näost-näkku, 

telefoni teel, meilidega, kontoris on seinal tegevuste plaan. Tavaliselt edastatakse oluline 

informatsioon samal või järgmisel päeval. Esmaspäeviti on koosolekud, kus vahetatakse 

palju informatsiooni. Operatiivselt suheldakse telefoni teel, eriti tootmisega, kuna nii saab 

otse helistada igal tööpositsioonil olevale töötajale isiklikult. Nii kontor kui ka tootmine 

sõnasid, et vahel on informastsiooni sulg ja info ei jõua õigeaegselt seda vajavate 

inimesteni, kas keegi jätab info enda teada või eeldab, et seda juba teatakse. Infosulgu on 

täheldanud kolm müügiosakonna, üks üldosakonna ja kaks tootmisosakonna töötajat. 

Tegevjuhi sõnul pole infosulg seotud võimalustega, vaid sellega, mida keegi oluliseks 

infoks peab. Müügiosakonnas on ka üks uus inimene, kellel tekkisid probleemid kahe meili 

aadressi olemasolu tõttu, need probleemid on nüüdseks aga lahendatud. Kõigile sai öeldud, 

milline on õige e-maili aadress.  

Tootmises on informatsiooni liikumine paranenud, kuna määrati meister, kes saab põhilise 

informatsiooni ja tema räägib teistele edasi. See hoiab ära olukorra, kus mõni inimene võib 

jääda teadmatusse. Üks müügiosakonna ja üks üldosakonna töötaja teadsid, et vahel tekib 

ka info müra, kus mittevajalikku infot on liiga palju. Inimesed, kes asjasse ei puutu on 

infoga üle koormatud. Näiteks on esmaspäevased koosolekud, mis kestavad pool päeva ja, 

kus osaleb terve kollektiiv. Müügijuht tegi ettepaneku, et neid koosolekuid võiks olla 

harvemini ja väiksema seltskonnaga. 

Kõik üksteist töötajat on arvamusel, et töökaaslasi ja juhtkonda saab usaldada ja nad on 

abivalmid. Kontoris ollakse eelkõige omavahel sõbrad ja seejärel kolleegid. Kontoris on 

väga hea tiim ja reeglina ei solvuta üksteise peale, arvestatakse inimeste erinevusega. 

Küsimusele, miks meeldib töötada Anu Ait OÜ-s oli samuti paljude vastuseks, et 

töökaaslased on sõbrad. Kõik inimesed on nõus, et nad saavad üksteist usalda ning kui 
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teistel on aega saab alati ka abi. Samas on müügiinimestel „võistlus“ ega osata üksteist 

kiita, pigem on alati vähe. 

Tegevjuhi sõnul usalduskriisi ei ole, aga võivad olla mõned rääkimata asjad. Ollakse julged 

ja seltskondlikud. Tootmises sõnasid mehed, et nemad on väga hea meeskond. Kui kellegi 

positsioonil on väga suur koormus, siis minnakse teisele appi. Esmatähtis on, et töö saaks 

tehtud ja kliendid oleksid rahul. Suhteid juhtkonnaga peetakse ka väga headeks, kõik 

usaldavad juhtkonda ja kui juhtkonna poole pöörduda, siis alati saab ka abi. 

Juhtimise kvaliteedi alla kuuluvad: tööalastele probleemidele lahenduste leidmine, 

võimalus teha ettepanekuid oma töö paremaks korraldamiseks, ettevõtte juhataja kui juht, 

juhataja antav tagasiside. Kõik töötajad teavad, kelle poole pöörduda tööalaste probleemide 

ilmnemisel, kas töökaaslaste või juhtkonna poole ja alati saadakse ka abi. Päris paljud 

inimesed pöörduvad ka juhiabi-logistiku poole, kuna tema tegeleb väga erinevate 

teemadega. Tootmises on ka erinevad koostööpartnerite telefoninumbrid, kuhu saab 

helistada erinevate probleemide ilmnemisel, näiteks IT tugi, masinatega seoses jne. Samuti 

on enamus (üheksa töötajat) nõus, et juhtkonnale saab teha ettepanekuid oma töö paremaks 

korraldamiseks, teine asi, kas see ettepanek on realistlik ja realiseerub. Arendusjuht on veel 

nii uus inimene, et tema sellele küsimusele vastata ei osanud. Vastata ei osanud veel kaks 

töötajat.  

Ettevõtte juhatajat kui juhti hinnati erinevalt. Tema sõna maksab, kui ta on öelnud siis nii 

on; emotsionaalne – positiivne ja innustav, aga emotsioonil on ka negatiivne külg; 

emotsionaalne organisaator; keeruline; heatahtlik; hooliv; hariduse huviline; mõne koha 

pealt võiks koosolekutel olla karmim ja konkreetsem, ettevõtlik, täidab lubadusi, pigem 

leebe, piirides peaks olema täpsem; võtab kõike väga isiklikult. Arendusspetsialisti arvates 

on juhataja võrreldes tema eelneva töökohaga väga inimlik ja leebe. Tootmises arvati, et 

juhataja on positiivne, konkreetne, paneb oma sõna maksma, tema poole saab muredega 

pöörduda, tuleb alati vastu, tore, abivalmis, sünnipäevadel peab alati meeles. Ettevõte 

tuleks lahutada isikust. 

Üksteist töötajat olid ühel meelel, et juhataja annab nii positiivset kui ka negatiivset 

tagasisidet, üks töötaja ei osanud vastata. See võib olla ka isiklikul tasandil. Üks hetk on 

ülevoolav kiitus ja teine hetk ülevoolav negatiivsus. Kontori poolelt mainiti, et vahel on 

negatiivset nii palju, et positiivne tagasiside jääb varju. Mõned inimesed nii üldisest kui ka 
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müügist ütlesid, et positiivne tagasiside on kõigi ees, aga ka negatiivne on kõigi ees. 

Tootmises samamoodi saadakse positiivset ja negatiivset tagasisidet, neid ei häiri, et 

negatiivset tagasisidet öeldakse kõigi ees, sest nad räägiksid ise sellest teistele.  Ühe 

eksimus on õpetuseks teistele ega ole mõtet ebaõnnestumisi varjata. Kuigi üks inimene 

tootmisest leidis, et negatiivset tagasisidet antakse privaatselt. Töötajate sõnul tootmises 

toimib kõik väga hästi, juhataja usaldab ega kontrolli väga tihti. Kontoris mainiti kas seda, 

et liigne emotsionaalsus juhtkonna poolt võtab motivatsiooni maha. 

Kontrolli tihedus ja ulatus juhtkonna poolt ja ettevõtte väliselt. Müüke ja laekumisi 

jälgitakse iga päev. Tööandjal on võimalus kontrollida töömeilidel toimuvat kirjavahetust. 

Tööalase kontrolli kohta tuli müügiosakonnast erinevaid vastuseid. Kaks inimest vastasid, 

et ei tea kontrollist midagi, üks nendest oli uus töötaja ja teine staažikas töötaja. Üheksa 

inimest olid tööalasest kontrollist teadlikud. Üks müügiinimene rääkis, et lisatakse 

programmi andmeid kliendikülastuste kohta, kus käidi, mida tehti jne ehk tegevusplaani 

tuleb täita. Võimalus on teha telefonikõnedest väljavõtteid. Kokku on lepitud, et telefone ja 

autosid kasutatakse heaperemehelikult. 

Üldosakonnast lisati, et kuna on tegemist müügiettevõttega, siis on seatud erinevad 

tähtajad ja müüginumbrid. Tootmisosakonnas on tihendam kontroll, kõik töölised teadsid, 

et kontrollimas käib Veterinaar- ja Toiduamet, vajalik täita ka enesekontrolliplaani. 

Tööohtust kontrollitakse, tulekustuteid, elektrit, kvaliteedikontroll. Tootmisruumidesse on 

paigutatud ka kaamerad. Teatud määral tajutakse ka ettevõttesisest kontrolli, aga seda 

vähesel määral. 

Kindlustunne tööl on inimeste jaoks väga oluline.  Mitte ükski töötaja ei tundnud otsest 

ohtu vallandamise ees. Kolmele müügiinimestele valmistas pigem muret praegune turu 

olukord ja põllumajanduse madalsesis, mille kaudu müügid võivad väheneda ja seeläbi ka 

töökohad kaduda. Seetõttu peaks ettevõte siseselt mõtlema, kuidas kulusid kontrollida. 

Tootmises ei tundnud samuti keegi otsest vallandamisohtu, kaks töötajat sõnasid, et kui 

tööd jääb vähemaks ei ole niipalju töötajaid vaja. Mainiti ära ka see, et palgatöötaja peab 

alati arvestama, et võib töö kaotada. Müügiekspert lisas, et tunneb, et on ise aastatega 

arenenud ja seetõttu on töökoha säilimine ka enda jaoks kindlam. Üldosakonna töötajad on 

samuti oma töökohtades kindlad. 
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Palga seos tööpanusega ja oskustega. Nii üldosakonnas, müügiosakonnas kui ka tootmises 

vastati enamjaolt (üheksa töötajat), et töötasu vastab tööpanusele. Muidugi kontoris oldi 

seisukohal, et turu olukord on ka selline, et ei ole mõistlik suuremat töötasu hetkel küsida. 

Pikemas perspektiivis soovitakse, aga palgatõusu. Struktuuris kõrgemal asuvad inimesed 

olid kahtleval seisukohal, kas palk vastab tööpanusele, üks müügiinimene ütles 

konkreetselt, et ei vasta ja üks inimene üldosakonnast ei osanud öelda. Kuna tootmises on 

töökoormus jäänud varesemate aastatega väiksemaks olid töötajad töötasuga rahul. Mõned 

inimesed mainisid ka, et kvartali lõpus on võimalik müükide pealt saada preemiat, kui 

müügikate on ületatud, aga hetkel see süsteem ei tööta.  

Oskuste ja töötasu suhtega oldi ka enamasti (kaheksa töötajat) rahul, põhjuseks jälle 

valitsev turu olukord, kus põllumajandustootjatel läheb majanduslikult kehvasti. Kaks 

inimest, kes olid töötanud ainult paaris ettevõttes ei osanud öelda, kas nad saavad oma 

oskuste eest väärilist töötasu. Üks staažikas üldosakonna töötaja ei osanud samuti 

küsimusele vastata. Raske on öelda, kas oskuste eest saab väärilist töötasu ja tihti kipuvad 

inimesed ennast üle hindama. Müügiosakonnas toodi välja, et võib-olla mingit teist toodet 

müüks paremini. Ühe müügiosakonna töötaja palk ei vasta oskustele. Üldosakonnas arvati, 

et palk on teistes ettevõtetes sarnaste ametikohtadega võrreldes konkurentsivõimeline. 

Töötasu on alati välja makstud õigeaegselt ja kogu summana. 

 

 

2.3.2 Motivatsioonifaktorid 

 

Motivatsioonifaktorid on: saavutusvajaduse rahuldamine, vastutuse usaldamine, 

enesearendamise võimalust pakkuv töö, huvipakkuv töö, tunnustus. 

Saavutusvajaduse rahuldamine kui väljakutsed töös. Töötajad nii üldosakonnas, 

müügiosakonnas kui ka tootmises olid nõus, et nende töö pakub väljakutseid. 

Müügiosakonnast öeldi, et väljakutseteks on näiteks kokurendile ärategemine, 

majanduslikult raskel ajal müügi kasvatamine, kliendisuhete hoidmine, põllumajandusalal 

arenemine. Arendusjuhi tööks on hetkel juurutamine ja arendamine ja see pakubki talle 

väljakutset, samuti koolis õpitu rakendamine. Juhiabi-logistikule pakub väljakutset 

transpordi korraldamine, millega on ka alati hakkama saadud. Tegevjuhile on väga huvitav 
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söödamaailm professionaalsel tasemel. Tootmises on väljakutseteks olnud mõne masina 

parandamine, töö õigeks ajaks valmis saamine, uute toodete arendamine. Inimestele 

meeldib Anu Ait OÜ-s töötada, kuna töö ei väsita, ei pea iga päev ühekülgseid ülesandeid 

täitma. 

Vastutus töös ka kui vabadus otsuseid langetada.  Müügiosakonnas öeldi, et vabadus 

otsustada võiks olla suurem, kui eelmine kord teatud asi ei töödanud, siis pole mõtet seda 

aastaid edasi teha. Kõik töötajad tajuvad oma töös vastutust suuremal või väiksemal 

määral. Müügiosakonnas on vastutus müüa, täita seatud eesmärgid, häid kliendisuhteid 

hoida. Arendusjuht arvas, et tulevikus on tema vastutus järjest suurem, ta on alles kolm 

kuud oma ametis olnud. Juhiabi-logistik märkis, et kuna ta tegeleb erinevate 

valdkondadega siis mõned asjad, mille eest ta vastutab on: transpordi organiseerimine, 

tootmisele töö edastamine, arvete õigeaegne vormistamine.  

Tegevjuhil on oma töö raames võimalik otsuseid langetada, aga juhataja soovib kõigega 

kursis olla. Tootmises tuntakse vastutust, et retsepti oleks õigesti järgitud ja tooraine oleks 

õige. Mainiti ka, et eksimise võimalus on viidud väga minimaalseks, kuna kõik on 

automatiseeritud. Oluline on, et kaup oleks õigel ajal valmis ja pakendatud. Muret tuntakse 

toodete aegumise pärast ja laojääkide mittevastavuse pärast. Tootmisspetsialist-meister tegi 

ettepaneku, et inventuure võiks olla tihendamini, et laojäägid väga reaalsest seisust ei 

erineks. 

Üldises plaanis teatakse, mida neilt tööalaselt oodatakse, teatakse oma tööülesandeid. 

Tegevjuht sõnas, et tema ei tea, mida ettevõtte juhataja temalt konkreetselt ootab ja sellest 

on neil ka omavahel juttu olnud. Ülejäänud kümme töötajat teadsid, mida neilt tööalaselt 

oodatakse. Müügiosakonnalt oodatakse müüki, aga konkreetsed sammud, kuidas see 

saavutada tuleb endal mõelda. Müügiosakonnast vastas kliendihaldur, et seab ise endale 

eesmärke, müük peab olema parem kui eelneval aastal, aga muidugi ei tohi unustada halba 

turuseisu, mille tõttu tooteid ei osteta. Müügiekspert vastas, et ootused on teada, aga 

igapäevaselt võib jooksvaid ülesandeid juurde tulla. Üldosakonnast vastati, et mõnikord 

jäävad ootused segaseks, näiteks, kui palutakse midagi kujundada. Juhataja palub 

mingisugust kujundustööd teha, aga ei väljenda oma ootusi täpselt ja tekivad erinevad 

arusaamad. Tootmisspetsialistid tajuvad, et neilt oodatakse õigeaegselt kvaliteetset 

toodangut. 
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Huvipakkuv töö töötajate jaoks. Kõik töötajad arvasid, et nende töö on huvitav, ise tuleb 

ennast pidevalt arendada ja muutustega kursis hoida. Küsimusele, miks meeldib töötada 

Anu Ait OÜ-s oli sageli esinevaks vastuseks, et töö meeldib ja on huvitav. Tegevjuht lisas, 

et töö tehniline pool ei ole huvitav, huvitavad on söödamaailm ja välismaistelt seminaridelt 

saadud teadmised. Müügiosakonnast öeldi, et kliendid on väga huvitavad inimesed ja 

aastatega on tekkinud lähedased suhted, mis muudab töö huvitavaks. Staažikate töötajate 

jaoks on ettevõte väga oluline, kuna nad on seal töötanud peaaegu algusaastatest. 

Enesearengut võimaldav töö alla kuuluvad tööks vajalikud teadmised ja oskused ning 

võimalused arenguks. Kõik töötajad olid veendunud, et neil on tööks vajalikud teadmised 

ja oskused olemas. Need teadmised ja oskused on õpitud koolis, kursustel, välismaistel 

seminaridel ja/või töö käigus. Müügiosakonnas on kliendihaldur õppinud loomaarstiks, 

müügiekspert on õppinud agronoomiat, müügijuht loomaarstiks ja tal loomade söötmise 

ning pidamise kogemus, arendusjuht on õppinud maamajanduslikku ettevõtlust. 

Müügiosakonnas tulevad kasuks klientidega hea suhtlemisoskus, müügioskus, 

arvutikasutamise oskus, peavad olema ka juhiload. Arendusjuhile tuleb kasuks klientidega 

suhtlemisoskus tegevjuhtide tasemel. Üldosakonnas on vajalikud laiapõhjaldased 

teadmised erinevatest valdkondadest. Tootmisosakonnas on vajalikud üldteadmised, 

tehnikaalased teadmised ja oskused, tootmisalased põhimõtted. Töötajatele on olnud 

erinevaid koolitusi ja tootetutvustusi ning alustavale töötajale tehakse ka väljaõpe. 

Töökohal kohandavad inimesed omandatud akadeemilised teadmised oma töökoha 

vajadustega. Koolis õpitud teadmisi ja oskusi on vaja täiendada ja arendada, et tänapäeva 

tööturu nõuetega kaasas käia. (Heller 2003: 19) Töötajad olid kindlad, et nende töökoht 

võimaldab areneda nii töö käigus kui ka läbi koolituste, seminaride. Juhiabi-logistik on läbi 

töö arendanud klienditeeninduse oskusi ja loomakasvatuse alaseid teadmisi. Tootmises on 

samuti töö käigus saadud teadmisi valdkonnast juurde ja on olnud võimalused koolitustel 

käimiseks. Tootmisspetsialist-meister sõnas, et võiks olla söödakoolitus, kus saaks 

täpsemalt toimeainete kohta teada.  

Tunnustus ettevõttes nii ettevõtte siseselt kui ka klientide poolt. Olemas on 

preemiasüsteem heade tulemuste eest, kui müügikate ületab teatud taseme kvartali lõikes, 

siis on kõigil töötajatel võimalik saada preemiat. See nõuab aga väga häid majanduslikke 

tulemusi ja töötajate poolseid pingutusi ning hetkel see ei tööta. Müügiosakonnast mainiti 

ka igapäevast tunnustamist hea sõnaga, tunnustamiseks peeti ka sünnipäevade ühist 
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tähistamist. Kõigi jaoks oli oluline aastalõpus toimuv tunnustamine. Omade seast valitakse 

välja aasta areneja, parim kolleeg, parim müügimees, parim meeskond ja jõululauas 

antakse pidulikult üle aukirjad. Oluline on ka tunnustamine töökaaslaste poolt. Kliendid 

kiidavad samuti, tootmisspetsiaiste kiidetakse näiteks kiire töö eest. 

 

 

2.4.  Järeldused ja ettepanekud 
 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada töötajate töörahulolu ja motivatsiooni tase 

Anu Ait OÜ-s ja teha ettevõtte juhatajale parendusettepanekuid. Käesolevas alapeatükis 

teeb töö autor, tuginedes uuringu tulemustele, ettevõtte juhatajale parendusettepanekuid. 

Töö autor toob ka välja, mis on ettevõttes hästi. 

Töörahulolu miinused: 

Üheks suuremaks probleemiks kontoriruumides oli ventilatsioonisüsteemi/ 

konditsioneeri puudumine. Seetõttu õhk ei liigu ja suvel on ruumides väga palav. Samas 

ei saa ka akent lahti teha, kuna hoone asub sõidutee ääres ja ruumidesse tuleb tolm. Lahtise 

akna kaudu kostub ka rohkem häirivat müra. 

Tegemist on renditavate tööruumidega ja antud probleemiga peaks tegelema majahaldaja. 

Kuigi temaga on ettevõte rääkinud, soovitab töö autor siiski majahaldajaga läbirääkimisi 

pidada ja saavutada mõlemale poolele sobivad kokkulepped, et puudused likvideerida või 

olukorda leevendada. Kindlasti tuleb arvestada ka ettevõtte võimalustega ja kas 

töötingimuste ning nende parandamise hinna suhe on mõistlik. Kontorisse on ostetud väike 

konditsioneer, aga sellest jääb töötajate sõnul tubade peale väheseks. 

Müügiosakonnas ja üldosakonnas on liiga suur töökoormus. Kaks töötajat, üks 

müügiosakonnast ja teine üldosakonnast ei ole rahul oma töökoormusega. Ühele 

müügimehele antakse ka pidevalt jooksvaid tööülesandeid, mis tema põhitöö tegemist 

häirivad. Müügiosakonna töötaja pakkus välja, et igasugused koolitused ja muud üritused, 

mida ettevõte korraldab tuleks praegu ära jätta. Müügiinimesed saaksid siis tegeleda oma 

põhitööga. Töö autor teeb ettepaneku töötajate töökoormused üle vaadata. 
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Kahte kontoritöötajat segab inimeste pidev liikumine läbi ruumide. Üks töötajatest tegi 

ettepaneku, et päeva jooksul võiksid olla niinimetatud info pausid, kus räägitaks kõik 

vajalik ära ja ülejäänud päeva saavad inimesed rahulikult töötada. Töö autor soovitab 

pidada tööpäeva jooksul info jagamiseks pause.  

Üheteistkümnest töötajast kuus mainisid, et informatsiooni kättesaadavuse ja 

õigeaegsusega on vahepeal olnud probleeme, tekib infosulg. Tegevjuht sõnas, et 

informatsiooni kättesaadavus pole seotud võimaluste vähesusega, vaid töötajate 

arusaamadega sellest, mis on vajalik informatsioon ja kas see edastatakse. Tootmises on 

määratud inimene, kellele informatsioon edastatakse ja tema räägib teistele edasi, mis 

omakorda vähendab info kadumist. Töö autor teeb ettepaneku, et iga töötaja peaks 

laekunud informatsiooniga kohe tegelema. Otsustama, kas ja kellele see on vajalik ning 

kohe edastama. Ettevõtte juht peaks selgitama töötajatele informatsiooni edastamise 

põhimõtteid. 

Üks müügiosakonna töötaja vastas, et tema töötasu ei vasta tööpanusele ja üks 

üldosakonna töötaja ei osanud vastust anda. Oskuste ja töötasu suhte õiglust ei osanud 

hinnata kolm töötajat, igast osakonnast üks. Ning üks müügiosakonna töötaja sõnas, et 

tema ei saa oma oskuste eest väärilist töötasu. Töö autor soovitab töötajate palgad üle 

vaadata. 

Töörahulolu plussid: 

Kõik töötajad oli rahul sellega, et lõunasöök on tööandaja poolt ja see tuuakse ka kohale, 

nii kontorisse kui ka tootmishoonesse. Kui inimestel on kiire saavad nad süüa tööjuures. 

Töö autor soovitab säilitada antud taset, teadvustades endale, mis on head tulemused 

andnud. 

Kõik töötajad olid rahul, et ettevõttes toimuvad ühisüritused. Ettepanekud tulevad 

tavaliselt juhtkonnalt, aga ka töötajatel on võimalus teha koosviibimisteks ettepanekuid. 

Öeldi, et viimasel ajal on üritusi jäänud vähemaks, aga ka seda, et need ei saagi olla väga 

tihti ja peale sunnitud. Töö autor soovitab antud taset säilitada, teadvustades endale, mis 

on head tulemused andnud. 

Kõik töötajad olid ühel nõul, et töökaaslastega saadakse hästi läbi, on meeldiv kollektiiv. 

Töötajad usaldavad üksteist ja on üksteise suhtes abivalmis. Kui inimestel on enda töö 
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kõrvalt aega, siis alati aidatakse. Töötajate ja juhtkonna vähel on samuti head suhted. 

Usaldus on olemas ja juhtkonna poole pöördudes saadakse ka alati abi. Töö autor 

soovitab säilitada antud taset, teadvustades endale, mis on head tulemused andnud. 

Motivatsiooni miinus: 

Üks üldosakonna töötaja sõnas, et tema ei tea, mida tööandaja temalt ootab ja teine 

üldosakonna töötaja ütles, et tööandja soovid jäävad mõnikord arusaamatuks (näiteks 

kujundustööde tegemisel). Töötajad soovisid, et tööandja oleks piirides täpsem. Mainiti ka, 

et koosolekutel võiks juhataja olla otsuste puhul konkreetsem. Töö autor teeb ettepaneku 

selgitada töötajatele üle, mida neilt täpselt oodatakse ja ka jooksvalt oma nägemust 

põhjalikult edasi anda. 

Motivatsiooni pluss: 

Töötajad olid rahul aasta lõpus toimuva tunnustamisega. Valitakse omade seast aasta 

areneja, parim kolleeeg, parim müügimees, parim meeskond. Hea oli see, et töötajad said 

need inimesed omade seast ise valida ning tunnustamine toimub tavaliselt pidulikult 

jõululauas. Töö autor teeb ettepaneku säilitada antud taset, teadvustades endale, mis on 

head tulemused andnud. 

Herzbergi teooria kohaselt hügieenifaktorid (näiteks venitilatsioonisüsteemi puudumine, 

suur töökoormus, infosulu olemasolu, palga tase) mõjutavad tööga rahulolematust. 

Rahulolu puudumine ei tähenda veel rahulolematust, rahulolematuse leevendamise 

asemele ei teki kohe rahulolu. Anu Ait OÜ-s rahulolematuse leevendamise üheks 

võimaluseks on ellu viia töö autori poolt tehtud ettepanekud hügieenifaktorite osas. 

Motivatsioonifaktorid kujundavad kõrget rahulolu tööga. Nende faktorite puudumisel võib 

töörahulolu olla väike või puududa. Anu Ait OÜ-s on tööga rahulolu ja motivatsioon heal 

tasemel, kuna motivatsiooni mõjutavatest faktoritest oli probleeme ainult ühe faktoriga 

kahel inimesel (nad ei tea, mida tööandja neilt ootab). Tööga rahulolu täiustamise 

võimaluseks on ellu viia töö autori poolt tehtud ettepanekud. 

Anu Ait OÜ-s on töörahulolu ja motivatsiooni tase hea, kuna üldiselt oldi kõigega rahul. 

Töö autori ettepanekuid kasutades on võimalik tõsta töörahulolu ja motivatsiooni taset. 

Rahulolu tööga saab suurendada motivatsiooni mõjutavaid tegureid täiustades, ainult 

hügieenifaktorite põhjal see ei õnnestu.  
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KOKKUVÕTE 

 

Töötajate töörahulolu ja motivatsioon mõjutavad ettevõtte edukust ja eesmärkide 

saavutamist. Erinevad uuringud on näidanud, et töörahulolu ja motivatsioon on 

omavahelises seoses. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada töötajate töörahulolu ja motivatsiooni tase 

Anu Ait OÜ-s ning uuringu tulemustele tuginedes teha ettevõtte juhatajale 

parendusettepanekuid. Töö autor täitis püstitatud eesmärgi. 

Andmed koguti kavalitatiivse uurimismeetodi, intervjuu, abil. Intervjuu küsimused koostati 

Herzbergi motivatsiooni- ja hügieenifaktorite põhjal. Anu Ait OÜ-s on töörahulolu ja 

motivatsiooni tase hea. 

Enamus probleeme oli seoses hügieenifaktoritega. Kõik töötajad olid ühel arvamusel, et 

töötingimused on kaasaegsed, kõik tööks vajalikud töövahendid on olemas ja need on 

kvaliteetsed. Kontoritöötajaid häirisid ventilatsiooni ja konditsioneeri puudumine, müra, 

tolm, süvenemise segamine, aga nendele probleemidel pöörasid tähelepanu alla poole 

töötajatest. Paar töötajat ei olnud rahul ka oma töökoormusega. 

Inimestevahelised suhted Anu Ait OÜ-s on väga sõbralikud, töötajad omavahel ja töötajad 

ning juhtkond on üksteise suhtes abivalmid ja usaldavad. Informatsioon liigub ettevõttes 

erinevaid kanaleid mööda, aga vahel kaob info ära. Sellele probleemile pööras tähelepanu 

enamus töötajaid. Palga ja töötasu ning palga ja oskuste suhtega ei olnud rahul mitmed 

töötajad.   

Ettevõttes toimuvate ühisüritustega olid rahul kõik töötajad. Samuti oli väga positiivne, et 

lõunasöök on tööandja poolt, mis tuuakse ka kohale nii kontorisse kui ka tootmisse. Kõik 

töötajad olid rahul, et neil äärmiselt tore ja sõbralik kollektiiv. Töö autor soovitab säilitada 

antud taset, teadvustades endale, mis on sellised head tulemused andnud. 
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Motivatsioonifaktorid said töötajate poolt kõrged hinnangud. Aasta lõpus toimuva parimate 

valimise ja tunnustamisega olid rahul kõik töötajad, töö autor soovitab seda säilitada. Kaks 

töötajat ütlesid, et nemad ei tea, mida neilt tööalaselt oodatakse.  

Uuringutulemustele tuginedes tegi töö autor ettevõtte juhatajale järgmised 

parendusettepanekud: 

 pidada majahaldajaga läbirääkimisi, et kontoriruumidesse paigaldada 

ventilatsioonisüsteem ja/või konditsioneer; 

 korraldada kontoris päeva jooksul info jagamiseks pause, et töökaaslaste tööaega 

mitte segada; 

 töötajate töökoormused üle vaadata; 

 töötajatele selgitada informatsiooni edastamise põhimõtteid, et ei tekiks infosulgu; 

 töötajate töötasud üle vaadata seoses tööpanuse ja oskustega; 

 selgitada töötajatele, mida neilt tööalaselt oodatakse. 

Töö autor on seisukohal, et parendusettepanekuid arvestades on võimalik Anu Ait OÜ- s 

töörahulolu ja motivatsiooni taset tõsta. 
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JOB SATISFACTION AND MOTIVATION RESEARCH IN 

THE EXAMPLE OF ANU AIT OÜ 

 

SUMMARY 

 

Job satisfaction is usually defined as employee attitudes. Highly satisfied people hold 

positive feelings about their job. Motivated employees want to do their best. The company 

can develop if its people are satisfied and motivated.  

The aim of the Bachelor`s Thesis is to determine the level of job satisfaction and 

motivation in Anu Ait OÜ and make recommendations to the owner of the company based 

on results of the research. The company produces agricultural feeds. Data was collected by 

the interview built on the Herzberg’s dual-factor theory. The personnel (11 people) were 

interviewed and this was recorded.  

The research revealed that the personnel job satisfaction and motivation in Anu Ait OÜ is 

quite high. All the people were pleased with joint events and recognition.  It was very 

positive that lunch is form the employer, which is brought to the office and production 

building. All the personnel were happy that they have extremely nice and friendly 

colleagues. The author recommends retain this good level. 

There are some factors that need attention.  Hygiene factor physical working conditions – 

people agree that physical working conditions are modern and they have all working tools 

they need with high quality. There are problems with temperature and noise. Some people 

are not satisfied with their pay, workload, information transmission, but they are minority. 

Motivation factor responsibility is problematic: two people do not know what is expected 

of them professionally. 

Based on the problems revealed in the research, the author has made some suggestions: 

 talk to the householder to install ventilation system and/or air conditioner; 
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 make some brakes during the day to share information, so that colleagues do not 

disturb during working hours; 

 review staff workload; 

 explain to the staff the principles of the transmission of information to avoid a 

blackout; 

 review salaries with regard to labor input and skills; 

 explain to employees what is expected of them professionally. 

In conclusion, the research fulfilled its purpose.  Job satisfaction and motivation level were 

determined and the author made some suggestions to the owner of the company. The 

author hopes that by considering the suggestions for improvements, the owner of Anu Ait 

OÜ could increase employees work satisfaction and motivation level. 
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Lisa 1. Intervjuu küsimused Herzbergi kahe faktori teooria alusel 
 

Ametikoht.................... 

Vanus........................... 

Tööstaaž....................... 

 

 

1. Kas Teie töötingimused on kaasaegsed? Selgitage. (ruumid, ohutus, müra) 

2. Kas Teil on olemas kõik tööks vajalikud töövahendid? 

3. Milline on Teie töövahendite kvaliteet? 

4. Kas olete rahul oma töökoormusega? Selgitage. 

5. Kuidas toimub ettevõttes informatsiooni liikumine? 

6. Kas informatsiooni liikumine on õigeaegne? 

7. Kirjeldage oma suhteid töökaaslastega. (usaldamine, abivalmidus) 

8. Kirjeldage oma suhteid juhtkonnaga. (usaldamine, abivalmidus) 

9. Kas Teie ettevõttes korraldatakse ühisüritusi? 

10. Kas olete rahul ühisüritustega? 

11. Kas olete rahul töögraafikuga? Selgitage 

12. Kuidas tunnete ennast töökoha säilimise suhtes? 

13. Kas Te teate, kelle poole pöörduda tööalaste probleemide ilmnemisel? 

14. Kas Te saate tööalaste probleemide korral abi? 

15. Kas Teil on võimalik teha ettepanekuid oma töö paremaks korraldamiseks? Selgitage. 

16. Kuidas hindad Anu Ait OÜ juhatajat kui juhti? 

17. Millist tagasisidet otsene ülemus Teile annab? 

18. Milline on Anu Ait OÜ-s tööalane kontroll? 

19. Milline on Teie tööalane vastutus? 

20. Kas Te teate, mida Teilt tööalaselt oodatakse? 

21. Kas Teil on oma tööks vajalikud teadmised ja oskused olemas? Selgitage. 

22. Kas Teie töökoht pakub väljakutseid? 

23. Milliseid väljakutseid Teie töökoht pakub? 

24. Kas Teil on võimalik tööalaselt areneda? 

25. Miks Teile meeldib töötada Anu Ait OÜ-s? 

26. Kas Teie töö on huvitav? 

27. Kuidas toimub Teie ettevõttes tunnustamine? 

28. Kas Teie töötasu vastab tööpanusele? Selgitage. 

29. Kas Te saate oma oskuste eest väärilist töötasu? Selgitage. 

 

 

 

 

 

 

 


