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Organisatsioon on teadlikult koordineeritud inimeste rühm, et saavutada ühiseid eesmärke 

terviklikult korraldatud ühenduses (Üksvärav 2008: 15). Organisatsiooni edukus seisneb 

tulemuste saavutamises (Üksvärav 2008: 17). Selleks, et efektiivselt tegutseda peaks iga 

töötaja olema rahul oma töökeskkonnaga ning olema enda valdkonnas kompetentne ja ühiste 

eesmärkide nimel meeskondlikult töötama. 

See, et inimestele meeldib töötada keskkonnas, kus nad tunnevad end turvaliselt, 

väärtustatuna ning õnnelikuna, on enesestmõistetav. Iga inimese jaoks on oluline oma tööst 

rahulolu saada ning ennast töökeskkonnas hästi tunda. Kui töötaja on rahulolev, siis 

vähendab see enamasti ettevõtte kulutusi inimressursile, kuna töötajad ei vahetu pidevalt 

ning pole vaja teha lisakulutusi ja raisata aega uute töötajate otsimisele ega välja 

koolitamisele. Nii on töötajad ka kompetentsemad ning pikaajalisema kogemusega, mis 

hõlbustab ettevõtte tööd.  

Rahulolevalt töötajalt võib üldiselt oodata ka paremaid töötulemusi. Seega peaks ettevõte 

pöörama suurt tähelepanu oma inimressursi juhtimisele. Üheks võimaluseks töötajate 

rahulolu välja selgitamisel on korraldada ettevõttesiseseid küsitlusi. Küsitlusi on soovitav 

läbi viia regulaarselt olenemata ettevõttest. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada välja Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate 

töörahulolu ja seda mõjutavad tegurid ning uurimistulemustele tuginedes teha 

parendusettepanekuid organisatsiooni juhtkonnale. Läbiviidud töö oli vajalik, kuna antud 

koolis ei ole varem sellist uuringut korraldatud. Autori välja töötatud küsimustikku ja 

metoodikat saab kool edaspidi kasutada kordusuuringute läbiviimisel. Oluline on, et 

rahulolu-uuringuid viidaks organisatsioonis läbi järjepidevalt ning uuringu tulemustest 

tulenevalt langetataks parendusotsuseid ja käivitataks parendustegevusi. Perspektiivis 

kaardistuvad trendid annavad kooli juhtkonnale informatsiooni ka parendusotsuste ja -

tegevuste asjakohasuse kohta. 

SISSEJUHATUS 
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Bakalaureusetöö eesmärgi täitmiseks püstitas autor järgmised uurimisülesanded: 

 selgitada välja töörahulolu olemus ja seda mõjutavad tegurid; 

 töötada välja metoodika Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate töörahulolu 

väljaselgitamiseks; 

 viia läbi kooli personali rahulolu uuring ja uuringutulemustele tuginedes teha kooli 

juhtkonnale parendusettepanekuid. 

Uurimismeetodina kasutas autor kirjaliku ankeetküsitluse meetodit. Uurimisvahendiks oli 

ankeetküsimustik, mis koostati autori poolt. Küsimustiku koostamisel lähtus autor töö 

teoreetilises osas käsitletud Herzbergi teooriast. Küsitluse valimi moodustasid kõik Viljandi 

Vaba Waldorfkooli töötajad, välja arvatud juhtkonna töötajad.  

Antud töö koosneb kahest osast. Töö koostamisel on kasutatud erinevaid erialaseid eesti- ja 

inglisekeelseid raamatuid, artikleid ja veebiallikaid. Töö esimeses osas annab autor ülevaate 

töörahulolu olemusest, töörahulolu mõjutavatest teguritest, rahulolu teooriatest ja rahulolu 

mõõtmisest. Töö empiirilises osas annab autor ülevaate uurimisobjektist, uurimismeetodist, 

valimist ja uurimistulemustest ning tulemustele tuginedes tehtud parendusettepanekutest. 
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1.1 Töörahulolu olemus ja seda mõjutavad tegurid 

 

Olenemata ettevõtte suurusest ja põhitegevusest on selle juhtimiseks vaja inimressurssi. 

Mida kompetentsemad ja entusiastlikumad on töötajad, seda suurem on tõenäosus ühiste 

eesmärkideni jõudmiseks ja edu saavutamiseks organisatsioonis. Selleks, et luua endale head 

ja stabiilset meeskonda, on oluline meeskonna liikmete rahulolu tõstmine. 

Töötajast on saanud organisatsiooni kõige tähtsam osa. Organisatsioon on inimühendus, mis 

loob uusi väärtusi ja inimene algatab uusi ideid. Organisatsiooni parim ellujäämistõenäosus 

seisneb selles, et kasutatakse ära iga inimese maksimaalne potentsiaal. Ettevõtte edu sõltub 

inimese võimetest ja teadmistest. (Virovere jt 2005: 33) 

Igal inimesel on oma hoiakud ja väärtushinnangud. Töörahulolu vaatenurgast on olulisemad 

hoiakud, sest need määravad selle, kuidas töötaja organisatsioonis käitub. Käitumine, mis 

on kas positiivne või negatiivne, oleneb inimese hoiakutest, kuid ettevõttel on võimalik neid 

mõjutada. Töötaja hoiakuid saab mõjutada juht. (Brooks 2006: 43)  

Inimesed ootavad ettevõttelt, et nende vajaduste  rahuldamisega ja probleemide 

lahendamisega tegeletakse aktuaalselt. Selleks, et inimene liiguks organisatsiooni poolt 

soovitud eesmärkide poole, ei piisa ainult paremast palgast, kiitustest, headest 

töötingimustest jne. Selleks, et inimeste töörahulolu tõsta, on vaja tekitada huvi töö vastu 

ning soov ennast arendada. (Üksvärav 2003: 27) 

Kui inimene tunneb ennast ametikohal emotsionaalselt hästi, on tegemist töörahuloluga 

(Virovere jt 2005: 46). Paljud juhid usuvad, et rahulolev töötaja on enamasti ka hea töötaja 

(Byars, Rue 1991: 302). Töötajaskonna teeb õnnelikuks see, kui juhtimine on arusaadav ja 

inimestevahelised suhted on sõbralikud (Vesso, Saue 2008: 20). Inimesed on rahul, kui nad 

saavad testida oma võimeid, saavutada eesmärke, kasvada ja edu kogeda. Samuti on oluline 

tunnustus hea töö eest (Vesso, Saue 2008: 20). Õnnelik meeskond viib eesmärgid ellu. 

Sellised töötajad ei käi tööl vaid palga pärast (Vesso, Saue 2008: 20).  

 

1. TÖÖRAHULOLU JA SEDA KUJUNDAVAD TEGURID 
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Rahulolu tasemel on otsene seotus näitajatega nagu tööle hilinemine või puudumine, tööjõu 

voolavus ja töötajate arvamus. Taseme määramiseks on vaja mõõta rahulolu mõjutavaid 

tegureid. Töörahulolu kujundavad erinevad tegurid nagu palk, kollektiiv, töökeskkond, 

juhtimine jne. Enamikule töötajatest on olulised ka õppimis- ja arenemisvõimalused. 

Isiklikuks arenguks on vaja tagasisidet, karjääriplaani, kohanemist ettevõtte uute 

vajadustega ja lisapüüdlust. (Mayo 2001: 170) 

Kui rahulolu puudub, ei tähenda see veel rahulolematust. Erinevate rahulolu mõjutavate 

tegurite rakendamisel positiivsuse poole saab aga juhtkond tõsta oma töötajate rahulolu. 

Samuti ei tähenda negatiivsete tegurite kaotamine automaatselt positiivsete ilmnemist. 

Olenevalt olukorrast on mõnikord otstarbekam tõsta rahuolu kui leevendada rahulolematust. 

(Alas 2008: 124) 

Töörahulolu hindamisel võetakse arvesse erinevaid tegurid nagu tasu, edutamisvõimalused, 

juhtimine, kaastöötajad, töökeskkond, informatsiooni jagamine, töövahendite olemasolu  

jne. Erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtetes tuleb arvestada erinevate teguritega, kuid 

üldise rahulolu mõõtmiseks kasutatakse laialtlevinud põhitegureid. 

Viis tähtsamat töörahulolu kujundavat faktorit on toodud järgnevas loetelus (Ivencevich, 

Matteson 1990: 82): 

 tasu – töö eest saadud tasu ja selle õiglus; 

 töö – tööülesannete huvitavus ja töötajate enesearengu ulatus ning võimalus võtta 

vastutus; 

 võimalused edutamiseks – võimaluste avanemine arenguks; 

 juhtimine – oskus näidata välja huvi oma töötajate vastu ja nende vajaduste eest 

hoolitseda; 

 kaastöötajad – kaastöötajate sõbralikkuse, kompetentsuse ja toe ulatuse aste.  

Töötaja rahulolu mõjutavad erinevad sisemised ja välised tegurid. Nende tegurite koosmõju 

kujundab töötaja rahuolu või rahuolematuse taseme. Rahulolevad töötajad on 

organisatsioonile pühendunud. Need töötajad on tihti lojaalsed ja usaldusväärsed. Töötajad, 

kes on rahuolematud, võivad organisatsioonile kahjustavalt mõjuda. Need töötajad 

vahetavad tihedamini töökohta, puuduvad, hilinevad, põhjustavad õnnetusi, streike ja 

sabotaaži. (Byars, Rue 1991: 303) 
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Üks tähtis osa töörahulolust on töötajate kaasamine. Tööalase kaasarääkimise all 

mõistetakse seda, et olenemata positsioonist on kõigil võimalus osaleda ettevõtet 

puudutavate otsuste vastu võtmisel. Töötajaid kaasatakse informeerimisega, õigusega 

arvamust avaldada ja andes neile otsustamisvõimaluse. (Kallaste, Jaakson 2005: 7) 

Kaasamine on oluline mitmel põhjusel. Esiteks, on see majanduslikult ratsionaalne, sest 

tõstab ettevõtte toimimise efektiivsust ja vähendab kulutusi. Teiseks, sotsiaalsest küljest on 

oluline, et töökeskkond paraneks ja inimesed tunneksid ennast võrdsematena. Sellest oleneb 

töötajate rahulolu kõige enam. Kolmandaks, usutakse, et majanduslike ja sotsiaalsete eeliste 

kaudu mõjutab kaasamine kogu ühiskonda positiivselt, sest edendab riigi majanduslikku 

efektiivsust. (Summers, Hyman 2005: 8-12) 

Ettevõttes kaasamiseks on vaja, et personal koosneks võimalikult kompetentsetest ja ühise 

eesmärgi saavutamisest huvitatud inimestest. Ameerika psühholoog D. McClelland on 

väitnud, et igal töötajal on vajadus mingil määral juhtida ja teda tuleb vastavalt motiveerida 

ja luua indiviidist lähtuvalt selleks sobiv töökeskkond. Töötaja pole praeguses mõistes enam 

organisatsiooni vahend eesmärkide realiseerimiseks, vaid juhtkonna partner. (Türk 2005: 

40) 

Selleks, et kaasamine oleks võimalikult efektiivne, on vajalik, et ettevõte annaks töötajatele 

õiguse osaleda tähtsate otsuste vastu võtmisel. Samuti on oluline, et töötajatel oleks vastav 

otsuste tegemise koolitus või kogemus. Inimestel peab olema stiimul osalemiseks ning 

otsuste tegemiseks. (Bullock 2016: 1) 

Lisaks kaasamisele on oluline informatsiooni vahendamine. Infovahetuse meetmed on 

töökohtadel läbiviidav infovahetus, koosolekud, teadetetahvlid, infovoldikud, elektroonsed 

vahendid nagu e-post ja veebilehekülg, elektrooniline dokumendihaldussüsteem ning 

töökollektiivis läbiviidavad küsitlused (Salumaa jt 2007: 128). 

Igale töötajale on oluline oma töö kohta tagasisidet saada. Erinevatest võimalustest 

tagasiside andmise kohta koolides on kirjeldatud uuringus „Rahvusvaheline vaade 

õpetamisele ja õppimisele“. Need tagasiside kogumise viisid on: 1) õppetöö vaatlemine 

klassiruumis, 2) õpilaste uuringud töö kohta, 3) ainealaste teadmiste hindamine, 4) õpilaste 

testitulemuste analüüsid, 5) töö enesehindamine ja 6) lapsevanemate uuringud-diskussioonid 

(Übius jt 2014:101).  Kõige rohkem saadakse tagasisidet just kooli direktorilt või juhtkonnalt 

(Übius jt 2014: 101).  
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Rahulolu tunnustamisega aitab tõsta tunnustussüsteemi loomine. Tunnustussüsteemi 

loomisel peaks jälgima nelja valdkonda, milleks on üksikisiku avalik tunnustamine (nt 

sünnipäevad, tööstaaži tunnustamine organisatsioonis), ühisürituste korraldamine (tähtsust 

omavad üritused, mis tõstavad töötaja uhkust kuuluda kollektiivi), individuaalsed vestlused 

töötajaga (nt arenguvestlused) ja piiritletud vastutuse määramine koos usaldamisega 

(mõtteviis, kus ülesannete delegeerimine on põhimõtteliselt tunnustus, mida kõigile ei saa 

usaldada, nt klassi juhatamine) (Salumaa 2007 jt: 99-100). 

Kooli töötajate suurimad rahulolu mõjutavad tegurid on tagasiside saamine ja tunnustamine. 

Rahulolematust põhjustab see, kui töötajad tunnevad, et tagasiside ja tunnustamine on ainult 

formaalsed. (Übius jt 2014: 147-148) 

Kooli füüsilisest keskkonnast tulenev rahulolu hõlmab endas füüsilist struktuuri, 

infrastruktuuri, mööblit ning keemilisi ja bioloogilisi aineid. Samuti kohta, kus kool asub ja 

seda ümbritsevat keskkonda nagu vesi, õhk ja materjalid, millega lapsed ja töötajad kokku 

puutuvad. (The Physical… 2016: 1) 

Rahulolu töö kindlusega saab mõõta nelja aspekti kaudu. Kui tihti töötajad muretsevad oma 

töökoha tuleviku pärast; võrreldes sellega, kas tööga kindlustatus teistes koolides on 

madalam, sama või kõrgem; kas töötajad saavad olla kindlad oma töö jätkumises nii kaua 

kuni nende töötulemused on head ja kui rahul või rahulolematud töötajad üldiselt oma töö 

kindlusega on. (Employment Outlook 1997: 151) 

Oluline on ka see, et töökeskkonnas valitseks võrdsus. Võrdsuse hindamise alla kuulub 

lisaks palkade võrdsusele ka ülesannete jagunemine mees- ja naistöötajate vahel, tööl 

edutamine võrdsetel alustel, töötajate töötingimuste võrdsus, personali võrdsed võimalused 

koolitustele, grupitöödes osalemise võimalus, töö ja isikliku elu tasakaal jne (Assesment 

of… 2016). 

Rahulolu, mis kaasneb ülesannete täitmisega või töö lõpule viimisega, ei pruugi alati olla 

piisav, et ulatuda sisetundest kaugemale. Organisatsioon väljendab oma heakskiitu pakkudes 

töötajatele hüvitisi ning see lisandub tööst tuntavale rahulolule. Üheks hüvitamise liigiks on 

töö tasustamine. (Üksvärav 2003: 334) 

Suure osa töörahulolust moodustab palk, mis on tihti ka peamine põhjus töötamiseks. Isegi 

inimesed, kes väidavad, et ei käi palga pärast tööl, peavad tunnistama, et töö eest saadav tasu 
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on igapäevaseks eluks vajalik. Palk peaks olema selline, mis innustab inimest paremaid 

tulemusi saavutama, kuna see mõjutab otseselt töötaja hoiakut ja käitumist tööl. (Alas 2005: 

105) 

Rahalist hüvitamist saab jagada otseseks ja kaudseks. Otsene hüvitamine koosneb 

põhipalgast, lisatasudest ja boonustest. Kaudne hüvitamine koosneb lisasoodustustest, 

töötajate kindlustamisest, sotsiaaltoetustest ja puhkusetasudest. (Türk 2005: 255) 

Töötajate rahulolu sõltub erinevatest teguritest. Neist olulisemateks võib pidada töötasu, töö 

iseloomu, võimalusi karjääriredelil tõusta, juhtimist ja kaastöötajaid. Need tegurid 

mõjutavad töötajaid erinevat moodi. Töörahulolu küsitlus annab võimaluse selgitada 

töötajate rahulolu kitsaskohti ning sõltuvalt tulemusest teha vajalikke muudatusi. 

 

 

1.2 Töötajate töörahulolu välja selgitamise vajadus 

 

Inimene veedab suure osa oma ajast tööl. Seega on väga oluline, et töötaja tunneks tööst 

rahulolu. Mida enam rahulolu mõjutavaid tegureid on vastavuses tema nõuetega, seda 

rahulolevam ja õnnelikum töötaja on (Alas 2002: 44). Iga ettevõte peaks vähemalt sama 

palju tähelepanu pöörama oma töötajatele kui oma põhitegevusele. Kui töötajad on 

õnnelikud, meeldib neile oma tööd rohkem teha ning ka tulemused on sellest tulenevalt 

paremad (Alas 2002: 46). 

Inimesed, kes on rahulolevad, osalevad agaramalt ettevõtte arendamises, ideede loomisel ja 

kasutavad ära oma maksimaalset potentsiaali. Samas on rahulolematud töötajad sageli 

passiivsed ja osalevad ettevõtte tegevuses minimaalselt. Nende töötajate pikemaajalised 

eesmärgid on pigem seotud uue töö leidmisega, kui ettevõtte tuleviku kujundamisega. Kui 

ettevõte ei panusta töötajate rahulolusse, on tihti tulemuseks ükskõiksus ettevõtte edu suhtes 

ja töötajate pidev ringlus. (Byars, Rue 1991: 302-303) 

Esimeses peatükis selgitati, et töörahulolu on seotud positiivse emotsionaalse seisundiga. 

Edukaid ettevõtteid on võimalik luua keskkonnas, kus on inspiratsiooni, ideid ja entusiasmi, 

mida töötajad tunnevad oma meeskonna ja organisatsiooni vastu (Gratton 2000: 71). Selline 

keskkond saab tekkida ainult rahulolevas kollektiivis ning on üks võimalus oma ettevõtte 

edukust tõsta. 
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Kolm peamist põhjust, miks inimesed töölt vabatahtlikult lahkuvad on isiklikud põhjused, 

rahulolematus tööga ja ebapiisav motivatsioon. Üks nendest põhjustest on rahulolematus 

tööga. Seda just peamiselt hügieenifaktoritega seotud põhjustel ehk palga, juhtimise, 

ressursside ja töötingimuste puudujääkide tõttu. Kõige enam levinud põhjus töölt 

lahkumiseks on see, kui inimene ei tunne, et tal on arenemisvõimalusi ja ei näe lootust 

karjääriredelil tõusmiseks. Organisatsioon ei lisa neile enam väärtust ning otsitakse oma 

potentsiaalile vastavat rohkemate võimalustega tööd teises ettevõttes. (Mayo 2001: 117) 

Joonisel 1 on välja toodud tulemused, mis kaasnevad sellega, kui töötajad on rahulolevad 

ning tagajärjed, mis kaasnevad rahuolematute töötajate korral. 
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väärtus) 
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Sotsiaalsed suhted  Rahulolematus 
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kaeblemine, sabotaaž 

Töötingimused   
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võimalused  

  

Mujal avanevad 
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Joonis 1. Töörahulolu ja -rahulolematust mõjutavad tegurid (Byars, Rue 1991: 303) 

 

Jooniselt on näha, et mida rohkem ja suuremas ulatuses on töötajate rahulolu mõjutavaid 

tegureid rakendatud, seda suurem on nende rahulolu, millega kaasneb suurem pühendumus 

organisatsioonile. Vastupidiselt olukorrale, kus mõjutegureid ei rakendata ja töötajad on 

rahulolematud. Rahuolematuse korral on töötajatel soov tööd vahetada, tihti puudutakse ilma 

reaalse põhjuseta töölt ja sageli hilinetakse. Need töötajad põhjustavad rohkem õnnetusi, 

kaeblevad ning isegi saboteerivad.  

Õnnetunne ja stressi vähenemine ettevõttes parandab inimeste otsuste tegemise võimet. 

Samuti meelitavad õnnelikud töötajad rohkem uusi kliente, kuna nad teenindavad neid 

oluliselt paremini. See positiivne efekt, mille loob töörahulolu kindlustab ajendi, et töötaja 
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viib oma tööülesanded lõpule. See omakorda tõstab organisatsiooni efektiivsust. (Ali jt 2014: 

47) 

Lisaks klientide juurde meelitamisele on töörahulolu oluline selleks, et inimesed oleksid 

töökohal püsivad. See tagab olukorra, kus organisatsiooni töötajad ja nende kliendid 

kinnistavad omavahel stabiilse suhte, mis omakorda tagab ettevõttele kindla sissetuleku 

antud kliendi poolt. Tänu sellele on ettevõttel võimalik tõsta oma müügitulemusnäitajaid. 

(Mayo 2001: 118)  

Hea töötaja on iga ettevõtte kõige tähtsam ressurss. Organisatsioon saab töötajate õnnelikuna 

hoidmisest kasu mitmel moel ja tõenäosus, et rahulolev töötaja lahkuda soovib, on tunduvalt 

väiksem.  

Töötajate lahkumist seostatakse personaliosakonna suuremate kuludega. Töötajaskonna 

säilitamine aitab luua paremat töö keskkonda, lihtsustab kvalifitseeritud inimeste värbamist 

ja säästab raha. Sõltumata ametikoha nimetusest ja palgast, on kõrgema rahuloluga töötajate 

produktiivsus kõrgem.  Töötajad, kes tunnevad rahulolu ja turvalisust, võivad viia suuremate 

müügitulemuste ja madalamate kuludeni. Personal, kes tunneb, et organisatsioon neid 

väärtustab, toetab ettevõtte missiooni ja näeb rohkem vaeva, et eesmärke saavutada. Need 

töötajad on lojaalsemad ning levitavad ettevõtte head mainet. (How Important is… 2016) 

Põhjusi töötajate rahulolu tõstmiseks on palju ja erinevatel ettevõtetel võivad need teatud 

määral varieeruda, kuid põhiprintsiibid jäävad siiski samaks. Üks kõige tähtsamaid 

põhjuseid töörahulolu mõõtmiseks on pakkuda juhtkonnale võimalusi oma töötajate 

suhtumise parandamiseks (Ivancevich, Matteson 1990: 44). Selleks koostataksegi küsitlusi. 

Töötajate otsene tagasiside loob selge ülevaate olukorrast ning annab võimaluse leida 

lahendusi muutuste elluviimiseks. 

Laialt on levinud arvamus, et töötajal, kes on rahulolev, aga ei liigu muutustega kaasa, on 

seetõttu kasulikum säilitada mõningast rahulolematust. Paljud uuringuid aga lükkavad selle 

seisukoha ümber. See oleneb siiski muudatuste iseloomust ja tagajärgedest. Raskem on läbi 

viia muutusi ettevõttes, kus süsteem on olnud pikka aega sama. Ettevõttes, kus viiakse ellu 

palju edukaid muutusi, on inimesed neile ka tulevikus vastuvõtlikumad. (Alas 2002: 46) 

Tänapäeva globaliseeruvas maailmas on muutustega kaasas käimine möödapääsmatu. Kui 

muutuse elluviimise tulemuseks on töötaja rahulolu tõus, muutuvad inimesed ka üldistele 

muutustele vastuvõtlikumaks. 
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Vaadeldes kui oluline on töörahulolu küsitluse läbiviimine, tundub imekspandav kui 

vähesed ettevõtted tegelikult oma töötajatelt tagasisidet koguvad. Paljud ettevõtted pole oma 

töötajaid kunagi küsitlenud ja suur osa neist, kes on seda teinud, korraldavad küsitlust kas 

väga ebaregulaarselt või on teinud seda nii harva, et seetõttu on raske luua seoseid tehtud  

tegevuste ja kujunenud trendide vahel (Mayo 2001: 118). Töörahulolu regulaarne küsitlus 

võiks ideaalis kuuluda iga ettevõtte kohustuslikku korda. 

 

 

1.3 Töörahulolu teooriad 

 

Alates 1930.ndatest aastatest, kui hakati tähtsustama töörahulolu on välja tuldud mitmete 

omavahel seotud teooriatega. Joonisel 2 on toodud kõige tuntum Ameerika psühholoog 

Abraham Maslowi vajadustepüramiid. Püramiid koosneb viiest tasemest. Kõige esimesel 

tasemel on füsioloogilised ehk olulised vajadused elus püsimiseks. Teisel tasemel on 

turvalisus, kolmandal kuulumine, neljandal tunnustus ning kõige kõrgemal eneseteostuse 

vajadus. Üldiselt hakkab inimene tajuma järgmise taseme vajadusi, siis kui eelmise 

tingimused on täidetud (Vadi 2001: 94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Maslowi vajadustepüramiid (Vadi 2001: 94) 

 

Püramiidi esimese astme, milleks on füsioloogilised vajadused, moodustavad esmased 

vajadused nagu toit, vesi, hapnik, puhkus jne (Vadi 2001: 94). Rahulolu teema puhul on 

selleks füsioloogiliseks vajaduseks palk (Alas 2005: 107). Teisel tasemel on turvalisuse 
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vajadus, mis töises keskkonnas tähendab ohutuid töötingimusi ja tööga kindlustatuse 

tunnetust (Vadi 2001: 95). Järgmisel tasemel on kuulumisvajadus. Töökeskkonnas kuulub 

sinna alla osalemine nii meeskonnatöös, kui ka töövälistes tegevustes ja hea läbisaamine 

töökaaslastega (Vadi 2001: 95). Tunnustusvajaduse all peetakse silmas seda, kui inimene 

tahab iseseisvalt tegutseda ja otsustada, mille juures on oluline staatus ja tagasiside tehtud 

töö kohta (Alas 2005: 107). Kõige kõrgemal tasemel on eneseaktualiseerimise vajadus. See 

väljendub soovis ennast arendada, oma võimeid kasutada ja võimalust ennast koolitada 

(Vadi 2001: 95). Samuti kuulub sinna väljakutset esitav töö, tulemuste parandamine ja 

loovuse ilmutamine (Alas 2005: 107).  

Teiseks väga oluliseks teooriaks on Ameerika psühholoog Frederick Herzbergi loodud 

kahefaktiteooria, mille olemus on visualiseeritud joonisel 3. Teooria moodustub 

hügieenifaktoritest, mis on esmatähtsad ja motivatsioonifaktoritest, mis muutuvad tähtsaks 

peale esimeste ilmnemist (Alas 2008: 124). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Herzbergi kahe faktori teooria (Alas 2005: 108) 

 

Herzbergi teooria üks tugevamaid külgi on asjaolu, et see on otseselt seotud tööga ning pole 

vaja teha tõlkeid psühholoogiast (Ivancevich, Matteson 1990: 127). Rahulolu ja 

rahulolematuse välja selgitamiseks küsitles ta inimesi, kes olid oma tööga rahul ja neid, kes 

olid oma tööga rahulolematud (Alas 2008: 124). Selle tulemusel koostas ta kahe faktori 
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teooria. Ta avastas, et kõik tegurid, mis rahulolu mõjutavad, saab jagada kahte rühma (Alas 

2008: 124). Ühte rühma kuuluvad hügieenifaktorid ehk välimised tegurid, mis mõjutavad 

tööga rahulolematust ja isegi kui need tingimused on täidetud, ei tähenda see kohe, et 

ilmneks töörahulolu (Ivancevich, Matteson 1990: 127). Teise rühma kuuluvad 

motivatsioonifaktorid ehk sisemised tegurid, mis tekitavad rahulolu tunde (Ivancevich, 

Matteson 1990: 127).  

Hügieenifaktorid koosnevad palgast, kindlustundest, töötingimustest, kontrolli tihedusest ja 

ulatusest, töötajate vahelistest suhetest, töökultuurist ning juhtimise kvaliteedist. 

Motivatsioonifaktorid koosnevad saavutusvajaduse rahuldamisest, vastutuse usaldamisest, 

enesearendamise võimalusest, huvitavast tööst ja tunnustusest. Hügieenifaktorite muutmisel 

võib küll töötaja mitterahulolu leeveneda, kuid see ei tähenda veel, et töötaja oleks rahul 

(Alas 2008: 124). 

Muutes motivatsioonifaktoreid positiivsuse poole, on töötaja rahulolevam. Seega 

rahulolematuse leevendamiseks tuleks kasutada hügieenifaktoreid ja rahulolu tõstmiseks 

motivatsioonifaktoreid (Alas 2008: 124). Tänu Herzbergi teooriale osatakse luua tasakaal nii 

rahaliste, kui ka mitterahaliste vajaduste vahel lähtuvalt ettevõttest ning selle töötajate 

eripärast (Türk 2005: 40). 

Veel üks laialt levinud töörahuloluteooriaid on loodud samuti David McClellandi poolt, mis 

põhineb kolmel vajadusel. Ta oli ka üks esimesi, kes väitis, et inimesed tegelevad paljude 

erinevate vajaduste rahuldamisega samal ajal (Türk 2005: 40). Selle poolest erineb tema 

teooria kahest eelmisest. Tema teooria sai alguse Maslowi eneseteostusvajaduse olemuse 

selgitamisest (Vadi 2001: 97). Ta rühmitas vajadused saavutuse, staatuse ja osaduse-

suhtlemise järgi ning kui töötajal domineerib üks neist vajadustest, tuleb teda lähtuvalt sellest 

motiveerida ja luua talle selleks sobiv töökeskkond (Türk 2005: 40).  

McClellandi teooria koosneb kolmest põhivajadusest (Vadi 2001: 96): 

1) saavutusvajadus – tekitab töötajas soovi saavutada häid töötulemusi, lahendada keerulisi 

probleeme, riskida ja panna ennast vastutusrikastesse olukordadesse; 

2) suhtlemis- ja liitumisvajadus – tekitab soovi luua ja säilitada häid ja sõbralikke suhteid 

teiste inimestega, arvestada teiste tunnetega ja pöörata tähelepanu inimestevahelistele 

suhetele, suure osa moodustavad sõprussuhted, hirm üksinduse ees, vastastikune 

abistamine ja teistest hoolimine; 
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3) jõu- ja võimuvajadus – ajendab soovi kontrollida, mõjutada teiste käitumist, võtta 

vastutust teiste käitumise juhtimise eest; seda mõjutavad inimese väärtused, hoiakud ja 

vajadused. 

McClelland leidis, et suurte ettevõtete juhtide edukust ja fenomeni saab tihti seletada 

saavutusvajadusega (Vadi 2001: 97). Kuna inimesed on erinevad, on vaja neid mõjutada just 

selliselt, et nende vajadused tööl saaksid rahuldatud. Inimesed, kellel on suur 

saavutusvajadus, otsivad olukordi, kus tal lasub isiklik vastutus juhtimisel või probleemide 

lahendamisel. Sellisel juhul on ülesanded piisavalt keerulised, kuid tagasiside kiire ja selge 

(Brooks 2008: 75). Samuti on kõrge saavutusvajaduse juures tihti oluline ka uuendusmeelsus 

(Brooks 2008: 75). Kui inimesel on suurem suhtlemis- ja liitumisvajadus, siis tuleb suuremat 

tähelepanu pöörata töötajate omavahelisele läbisaamisele ja meeskonnatööle. Jõu- ja 

võimuvajadusega inimestele tuleb luua võimalusi panna ennast proovile kontrollides ning 

erinevaid inimgruppe ja projekte juhtides, et nad saaksid ennast teostada. 

McClelland soovitab juhtidel anda oma töötajatele pidevat tagasisidet ja rõhutada edu ning 

oluline on seada eeskujud ja mentorid, kelle jälgedes oleks töötajatel julge käia (Brooks 

2008: 75).  

Kuna rahulolu teooriaid on palju, tõi autor välja kolm tähtsamat teooriat, millel leidis olevat 

lähima seose antud tööga. Erinevates ettevõtetes võib rakendada ka erinevaid teooriaid. Olles 

ebakindel, millist teooriat valida, tuleks katsetada kõiki ning seejärel leida sobiv.  

 

 

1.4 Töötajate töörahulolu hindamine ja meetodid 

 

Töörahulolu saab mõõta erinevalt ja ei ole kindlaks määratud parimat viisi selle mõõtmiseks. 

Rahulolu saab mõõta nii organisatsioonis ühise tervikuna, kui ka individuaalselt (Virovere 

jt 2005: 46). Küsitluse läbiviimine on kõige levinum viis huvigruppide töörahulolu 

mõõtmiseks (Salumaa jt 2007: 155). Küsitlusi jagatakse struktureeritud ja struktureerimata 

küsitlusteks, kus esimeses on vastusevariandid ette antud ning teise puhul saavad osalejad 

vastata oma sõnadega (Salumaa jt 2007: 155). Küsitluses saavad töötajad hinnata erinevaid 

aspekte nagu pinge, keskkond, tasu, meeldivus jne. Teine levinud küsitlusmeetod on 

intervjuude läbiviimine. 
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Töörahulolu küsitluse eesmärgiks on selgitada välja, kas töötajad on tööga rahul või mitte. 

Samuti saab kindlaks määrata selle, millega töötajad on rohkem või vähem rahul. Mida 

üksikasjalikum küsitlus on, seda suurem on võimalus määrata kindlaks rahulolu mõjutavate 

erinevate tegurite osa. Töörahulolu küsitluse läbiviimiseks tuleb valida sobiv 

uurimismeetod. 

Uurimismeetod on andmete süstemaatiline, fokuseeritud ja korrapärane kogumine, mille 

eesmärgiks on saada informatsiooni (Ghauri, Grønhaug 2004:96). Uuringumeetoditest 

eristatakse kvalitatiivset või kvantitatiivset meetodit. Üldiselt seisneb vahe selles, et 

kvantitatiivne uuring põhineb numbritel ning kvalitatiivne uuring tähendustel. (Hirsjärvi jt 

2005: 128) 

Kvantitatiivse uuringu puhul on rõhk arusaamisel, vastaja vaatenurgal (Hirsjärvi jt 2005: 

98). Kvalitatiivse uuringu puhul on fookus testimisel, tõestamisel ja sotsiaalsete sündmuste 

faktidel-põhjustel (Hirsjärvi jt 2005: 98). Üheks kvantitatiivseks andmekogumise meetodiks 

on küsitlus. Küsitlus on selline andmekogumise meetod, kus kasutatakse küsimustikku või 

intervjueerimist, et saada sõnalisi tulemusi vastajate käitumise kohta (Ghauri, Grønhaug 

2004: 96).  

Uuringu läbi viimiseks on vajalik koostada valim. Valimi võib koostada teatud rühmast 

töötajatest, kõikidest töötajatest või juhuvaliku teel (Pedras jt 2007: 360). Juhuvaliku teel 

moodustunud töötajate arvamus peegeldab üldiselt kogu ettevõtte arvamusi ja hoiakuid 

(Pedras jt 2007: 360). Valiku tegemisel tuleb lähtuda organisatsiooni suurusest, iseloomust 

ning uuringu eesmärgist. 

Töötajate rahulolu hindamiseks kasutatakse peamiselt kvantitatiivset ankeetküsitlust või 

kvalitatiivset intervjuud (Salumaa jt 2007: 154). Küsitlusuurimuse plussideks on võimalus 

koguda suur andmestik, uurija aja ja vaeva säästmine, kiire andmete talletamine (Hirsjärvi jt 

2005: 182). Intervjuu eelisteks on paindlikkus, vastuse tõlgendamiseks on rohkem 

võimalusi, andmekogumine vastavalt olukorrale, vastajate hulk on suurem (Hirsjärvi jt 2005: 

192-193). Suurim vahe küsitluse ja intervjuu vahel on kuludes, kuna intervjuu on aja- ja 

töömahukam ning intervjueerija peaks olema kogemustega (Salumaa jt 2007: 154).  

Andmeid saab koguda kahel viisil, milleks on posti- ja võrguküsitlus või kontrollitud 

küsitlus. Posti- ja võrguküsitluse puhul saadetakse küsitlus uuritavatele, kes saadavad 

omakorda küsitluse tagasi uurijale. Kontrollitud küsitluse puhul antakse ankeedid 
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uuritavatele isiklikutele üle või saadetakse ankeedid laiali ja kogutakse need kindlaks 

määratud ajal kokku. (Hirsjärvi 2005: 184) 

Töörahulolu mõõdetakse enamasti kvantitatiivsetel hinnanguskaaladel. Kõige levinumad on 

5-, 7- ja 10-palli rahulolu- või nõustumisskaalad. Soovitatav on kasutada terve ankeedi vältel 

sama palliskaalat, et andmed oleksid võrreldavad. (Pedras jt 2007: 362-363) 

Töörahulolu hindamiseks tuleb uuringuprotsessis läbida järgmised punktid (Pedras jt 2007: 

345-347): 

1) probleemi määratlemine ja eesmärgi püstitamine – eesmärk tuleneb igapäeva tööelust, 

oluline on keskenduda uurimisprobleemi määratlemisele; 

2) situatsioonianalüüs, infovajaduse ja teabeallikate määratlemine – tuleb analüüsida 

uuringuprobleemi puudutavat informatsiooni, millega arvestamine on oluline ja vajalik 

ning kust on võimalus andmeid koguda; 

3) projekti loomine – määratletakse sobiv uuringumeetod ja andmekogumisviis, ajakava ja 

etapid, sõnastatakse võimalikud tulemused; 

4) pilootuuringu läbiviimine – väikese osa töötajate hulgas viiakse läbi prooviküsitlus, et 

veenduda ühiselt mõistetavuses ja leida võimalikke uurimisvigu; 

5) andmete kogumine – andmed kogutakse valitud metoodika järgi, sellele eelneb valimi 

määratlemine; 

6) andmetöötlus ja analüüs – esmalt tuleb andmed muuta töödeldavaks ja kontrollida 

võimalike vigade olemasolu, tulemusi uuritakse huvipakkuvatel tasanditel; 

7) tulemuste tõlgendamine – tehakse võimalikke järeldusi; 

8) tulemuste kokkuvõtte kirjutamine ja presentatsioon – esitatakse uuringu tulemuste 

kokkuvõte kokkulepitud valdkondades, oluline on arutelu ja esitlus saadud tulemuste 

kohta; 

9) tulemuste rakendamine – oluline on viidata võimalikele uuringu tulemuste 

kasutuskohtadele ettevõttes ja jõuda kokkuleppeni, mida neist ellu viiakse. 

Töörahulolu küsitluste korraldamise keskseks eesmärgiks peaks olema pettumuse 

leevendamine (Mayo 2001: 119). Töörahulolu küsitluste läbiviimise juures on oluline 

küsitluste tulemustega midagi ette võtta. Ettevõte võib pidevalt küsitlusi korraldada, kuid 

vajalikud muudatused tuleks ka ellu viia. Kui töötajad ei näe uuringu tulemusena olukorra 

paranemist, väsitakse küsitluses osalemisest (Pedras jt 2007: 360). 
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Töörahulolu hindamiseks saab kasutada suulist või kirjalikku küsitlust, kus on toodud väited 

või küsimused ühe rahulolu mõjutava teguri kohta. Küsimustele saab töötaja vastata kas 

hindamisskaalal või avatud vastusena. Parem on kasutada kvantitatiivseid andmekogumise 

meetodeid, kuna neid on lihtsam koguda ning võrrelda. 
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2.1 Viljandi Vaba Waldorfkooli lühiülevaade 

 

Viljandi Vaba Waldorfkoolile, mis koosneb nii lasteaiast kui põhikoolist, panid aluse 1993. 

aastal lapsevanemad Olev Ojapi eestvedamisel. Uue liikumisega kooli algatus ei olnud 

lihtne, kuna inimestel oli süsteemi vastu umbusklikkus. Siiski sai juba mõned aastad hiljem 

kuulda vaid kiidusõnu. 1998. aastal sai kool aga meedialt palju kriitikat ning oli kriisis 

peamiselt oma kogenematuse tõttu. Tänaseks on kool teinud läbi palju muutusi ning saanud 

väga palju tunnustust. Laste arv koolis ja lasteaias on viimastel aastatel pidevalt suurenenud. 

(Ajalugu 2016) 

Viljandi Vaba Waldorfkooli missioon on Eesti haridusprotsessis aktiivselt osaledes 

võimaldada järjepidevat waldorfpedagoogikal põhinevat alus-, põhi- ja 

gümnaasiumiharidust Viljandis ja Viljandimaal. Viljandi Vaba Waldorfkooli visioon on 

jääda mitmekesistama Viljandimaa ja Viljandi linna haridusmaastikku pakkudes 

waldorfpedagoogilist õpet. Viljandi Vaba Waldorfkooli peamine eesmärk on eelkõige 

õpilaste harimine ja püüd toetada iga kasvava lapse arenguvajadusi. Lisaks 

intellektuaalsete võimete arendamisele toetab kool ka laste sotsiaalsete võimete sihikindlat 

kujunemist. (Arengukava 2016: 20-21) 

Waldorfpedagoogika paneb põhilise rõhu oma õppetöös eetikale ja esteetikale. Oluline on 

arendada laste terviklikku orgaanilist maailmatunnetust. Tänu sellele kujundatakse  laste 

teadmisi loodushoiust, keskkonnast ja vastutustundest. Põhirõhk pannakse inimese kolmele 

tunnetusele, milleks on mõte, tunne ja tahe. Waldorfpedagoogika lähtub eelkõige lapse 

individuaalsusest. Kool tekitab lapses tahte õppida ja tegutseda ning autoriteet õpetaja vastu 

on loomulik. Samuti on koolis suur rõhk tervislikul toitumisel. Toidud on enamasti 

valmistatud eestimaisest mahetoodangust. (Kool 2016) 

Kooli õppekava lähtub laste ealistest arenguprintsiipidest ning kogu õppetöö on põimitud 

kunstilise ja praktilise tegevusega. Võrreldes tavakoolisüsteemiga on waldorfpedagoogikas 

suurem rõhk kunstil, muusikal ja käsitööl. Lisaks hinnatakse õpilasi esimesest kaheksanda 

2. TÖÖRAHULOLU VILJANDI VABAS WALDORFKOOLIS 
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klassini sõnaliselt ning hindeliselt vaid üheksandas klassis, kui õpilased sooritavad ka 

riigieksamid. (Kool 2016) 

2016/2017 õppeaastal avas Viljandi Vaba Waldorfkool esimest korda gümnaasiumiosa, 

kuhu võeti vastu õpilasi 10. klassi. Gümnaasiumiosa toimib samuti waldorfpedagoogika 

alusel. Gümnaasiumiõpilaste koolitamisel pannakse rõhku noorte sissekasvamisele 

praktilisse maailma. Viljandi Vaba Waldorfkooli gümnaasiumi lõpetaja on teotahteline ja 

töökas noor, kes on valmis uuteks ettevõtmisteks. Kooli põhimõtted tekitavad õppijates 

soovi ennast terve elu vältel täiendada ja arendada. (Gümnaasium 2016) 

Viljandi Vaba Waldorfkool on tasuline erakool, kus töötas 2016. aastal 17 õpetajat, 6 

kasvatajat, 3 ühingutöötajat, kes moodustasid antud töö valimi. Lisaks oli koolil veel 5 

juhtkonna töötajat. Õpilaste arv koolis oli antud aasta sügisel 87 ja lasteaias 40. Laste arv 

koolis on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ning lasteaia kohti on vähem kui soovijaid. 

Samuti on töötajate arv võrreldes 2012. aastaga 6 õpetaja võrra suurenenud. (Ajalugu 2016) 

 

 

2.2 Töö uurimismeetod ja läbiviimisprotsess 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate töörahulolu ja seda 

mõjutavate tegurite välja selgitamine ning uurimistulemustele tuginedes 

parendusettepanekute tegemine organisatsiooni juhtkonnale. Valimi moodustasid Viljandi 

Vaba Waldorfkooli 26 töötajat, kuhu ei kuulnud juhtkonna liikmed. Valimis olid 17 õpetajat, 

6 kasvatajat, 2 kokka ja 1 majahoidja.  

2012. aastal viidi läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali uuring „Eesti waldorfkoolide 

vilistlaste hinnang haridusele“, mille raames küsitleti ka õpetajaid ja mõõdeti osaliselt ka 

nende töörahulolu. Viljandi Vaba Waldorfkoolist vastas toona küsitlusele 7 õpetajat. Enne 

ja pärast viidatud uuringut ei ole Viljandi koolis õpetajate rahuolu uuritud. 

Andmed bakalaureusetöö läbiviimiseks olid esmased ehk kogutud töö autori enda poolt 

ankeetküsitluse teel. Autor valis töö uurimismeetodiks ankeetküsitluse, kuna töötajate 

intervjueerimine oleks kujunenud antud valimi puhul liiga töömahukaks ja aeganõudvaks 

ning autor arvas, et anonüümsus tagab ausamad vastused. Samuti on kvantitatiivseid 

andmeid lihtsam tõlgendada ja omavahel võrrelda. Soovi korral saab ettevõte jätkata sama 
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küsitluse põhjal töörahulolu uuringute läbiviimist ja edaspidi tulemusi aastate lõikes 

võrrelda. Ankeetküsitluse koostamisel võttis autor aluseks Herzbergi kahe faktori teooria.  

Kasutatud ankeetküsitlus (lisa 1) koosnes sissejuhatusest, viiest küsimuste blokist, vastaja 

demograafiliste näitajate küsimustest ja avatud küsimustest, kus töötajad said vabas vormis 

kirja panna, millega nad olid eriti rahul ning mida saaks koolis paremini teha. Ankeedile 

vastamine oli anonüümne ja võttis aega orienteeruvalt 10 minutit. 

Küsimustiku põhiosa koosnes viiest blokist, milles mõõdeti vastajate rahulolu tööga, 

rahulolu töökorralduse ja -tingimustega, rahulolu kolleegidega, rahulolu juhtimisega ning 

üldist rahulolu. Igas blokis oli toodud teatud arv väited. Vastuste skaala oli 0-5, kus 0 – ei 

oska öelda, 1 – ei ole üldse nõus, 2 – pigem ei ole nõus, 3 – nii ja naa, 4 – pigem olen nõus 

ja 5 – olen täiesti nõus. Kõik küsimused kuulusid kohustuslikule vastamisele.  

Küsimustiku esimeses blokis uuriti töötajate rahulolu tööga üldiselt, sealhulgas uuriti, kuidas 

töötajatele nende töö meeldib ja kas see on neile huvipakkuv. Samuti seda, kas töötajad 

leiavad, et nende töö on piisavalt vaheldusrikas ja pakub neile väljakutseid, kas nad 

saavutavad oma töös eesmärke ning näevad ennast seda tööd tegemas ka viie aasta pärast. 

Selle bloki väited olid seotud motivatsioonifaktoritega. 

Küsimustiku teises blokis uuriti organisatsiooni juhtimisega seotud rahulolu, sealhulgas, kas 

töötajad leiavad, et juhtkond teeb oma tööd hästi. Küsiti töötajate rahulolu informatsiooni 

jõudmise kohta nendeni, tagasiside saamise, arvamusega arvestamise, tulemuste 

tunnustamise ja kaasamise kohta. Lisaks küsiti, kas töötajatele pakutakse täiendõppe 

võimalusi. Enamus selle bloki väidetest olid seotud hügieenifaktoritega, v.a tunnustamine ja 

täiendõppe võimalused, mis on motivatsioonifaktorid. 

Küsimustiku kolmandas blokis uuriti rahulolu kaastöötajatega, sealhulgas, milline on 

töötajate läbisaamine kolleegide ja otsese juhiga. Samuti seda, kas töötajad on üksteise 

suhtes toetavad ja kas meeskonnatöö on efektiivne. Selle bloki väited olid seotud 

hügieenifaktoritega. 

Küsimustiku neljandas blokis uuriti rahulolu töökorralduse- ja tingimustega, sealhulgas, kas 

töötajad on rahul oma füüsilise töökeskkonnaga ja kas nad tunnevad ennast tööl turvaliselt. 

Samuti uuriti, kas töötajatel on olemas kõik tööks vajalikud vahendid ja kas nad saavad 

piisavalt puhata. Töötajatel paluti hinnata oma rahulolu töö üldise, vaimse ja füüsilise 
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koormusega ning rahulolu taset vastutuse koormusega. Selle bloki väited olid seotud 

hügieenifaktoritega, v.a vastutuse koormus, mis on motivatsioonifaktor. 

Küsimustiku viiendas blokis uuriti töötajate rahulolu töö tasuga ja arenemisvõimalustega, 

sealhulgas, kas töötajate panus organisatsioonis on väärtustatud, kas nad tunnevad ennast 

tööga kindlustatuna, kas organisatsioonis valitseb võrdsus ja neile usaldatakse vastutust. 

Kõige viimasena küsiti, kas töötajad usuvad, et organisatsioonil on hea maine ja kas nad on 

uhked, et töötavad just selles asutuses. Selle bloki väited olid segu motivatsiooni- ja 

hügieenifaktoritest. 

Küsimustiku lõpus oli toodud küsimused vastaja tunnuste kohta nagu sugu, vanus, 

töökoormus, tööstaaž organisatsioonis ja haridus. Lisaks sellele oli toodud kaks avatud 

küsimust, kust töötajatelt taheti teada, millega nad on organisatsioonis eriti rahul ja mida 

võiks teha paremini. Kõige viimasena oli toodud vaba lahter, kus vastajad said kõiki oma 

vastuseid soovi korral kommenteerida.  

Ankeetküsitlus viidi läbi internetikeskkonnas 2016. aasta oktoobris. Küsimustik oli 

koostatud Google Forms platvormil. See saadeti laiali kooli õpetajate, kasvatajate, kokkade 

ja majahoidja meilile ning neil oli vastamiseks aega 2 nädalat. 

Andmete analüüsiks kasutas autor statistikaprogrammi Microsoft Excel. Ankeetküsitluses 

esitatud kõigi väidete kohta leidis autor aritmeetilise keskmise, 𝑥 ja standardhälbe, σ, mis on 

toodud lisas 2. 

 

 

2.3 Uurimustulemuste analüüs 

 

2.3.1 Uuringus osalejate üldandmed 

 

Valimi moodustas 26 kooli töötajat, kellest vastas 16, mis teeb vastamisaktiivsuseks 61,5%. 

Mõnevõrra madal vastamisaktiivsus oli ootuspärane, kuna üldiselt on anonüümse 

ankeetküsitluse vastamismäär madalam võrreldes intervjuude läbiviimisega. Samuti oli 

tegemist esmakordse sellises vormis töörahulolu uuringuga, mis võis põhjustada madalamat 

aktiivsust vastajates. Kuna küsitlusest võttis osas 1 mees ja 15 naist, välistas autor soo 

olulisuse. 
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Saab teha järelduse, et küsitlus pakkus huvi kõigile vanusegruppidele sarnaselt, kuna 

osalejate vanused jagunesid üsna võrdselt (joonis 4).  

 

 

Joonis 4. Küsitluses osalenud Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate vanuseline jagunemine 

 

Tööstaaži järgi oli vastanute seas enim 1-5 ja üle 10 aastase tööstaažiga töötajaid (joonis 5). 

Selle joonise järgi võib järeldada, et töötajad ei vahetu väga tihti. Lühema tööstaažiga 

töötajate osakaal võib olla seotud 2016. aastal gümnaasiumiastme avamisega koolis. 1-5 

aastat töötanud inimeste arv on seletatav kollektiivi suurenemisega alatest 2012. aastast. 

2012. aastal töötas Viljandi Vaba Waldorfkoolis 11 õpetajat, 2016. aastal aga töötas juba 17 

õpetajat. Teiste töötajate arv on jäänud samaks. 

 

 

Joonis 5. Küsitluses osalenud Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate tööstaaž organisatsioonis 

 

Joonisel 6, lehekülg 26, on toodud vastajate haridustase. Enamuse kooli töötajatest 

moodustavad kõrgharidusega töötajad, kuna õpetaja ja kasvataja töökoht eeldab enamasti 

kõrgharidust. 
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Joonis 6. Küsitluses osalenud Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate haridustase 

 

Joonisel 7 on esitatud vastajate töökoormus, mis sarnaneb suuresti Eesti üldise õpetajate 

töökoormuse pildiga koolis. 

 

 

Joonis 7. Küsitluses osalenud Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate töökoormus 

 

 

2.3.2 Rahulolu tööga 

 

Esimese bloki väited küsimustikus olid seotud töö rahuloluga, mis on toodud joonisel 8, 

leheküljel 27. Selles blokis selgitati välja töötajate rahulolu töö meeldivusega, huvitavusega, 

vaheldusrikkusega jne. Võib öelda, et töötajad olid oma tööga väga rahul, kuna kõikide 

tulemuste keskmised olid üle 4 palli 5-palli süsteemis. Ühelgi korral ei valitud vastuseks 

„pigem ei ole nõus“ ja „ei ole üldse nõus“.  
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Joonis 8. Küsitluses osalenud Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate rahulolu tööga 

 

Kõige rohkem oldi täielikult nõus väidetega, et töötajaid huvitab nende töö ja töö on 

vaheldusrikas. Nende väidete tulemuste keskmised olid samuti kõige suuremad, vastavalt x̅ 

= 4,94 ja x̅ = 4,88. Mõlema väitega olid täiesti nõus 15 töötajat 16-st. Kuna 

waldorfpedagoogika võimaldab loomingulist lähenemist töös ja kunstilisel tegevusel on 

paljude ainete õpetamisel suur osatähtsus, siis on üsna ootuspärane, et enamik töötajaid 

leiavad oma töö olevat vaheldusrikas. Vaheldusrikkus mängib omakorda suurt rolli töö 

huvitavuse osas. 

Peale selle oldi väga rahul väidetega: „Minu töö meeldib mulle“, „Minu töö pakub mulle 

piisavalt väljakutseid“ ja „Näen ennast seda tööd tegemas ka viie aasta pärast“. Väitega 

„Minu töö meeldib mulle“ nõustus täielikult 12 inimest ja 4 olid pigem nõus. Väitega „Minu 

töö pakub mulle piisavalt väljakutseid“ nõustus täielikul 13 inimest, pigem nõus oli 2 ja nii 

ja naa arvas 1 inimene. Väitega „Näen ennast seda tööd tegemas ka viie aasta pärast“ nõustus 

täielikult 9, pigem nõus oli 5 ning nii ja naa arvas 2 töötajat. Nende kolme väite vastuste 

tulemuste keskmised olid vahemikus 4,44-4,75. 

Põhjus, miks inimesed leidsid, et nad on oma tööga rahul, võis seisneda ka selles, et õpilaste 

arv klassides on waldorfkoolides võrreldes tavakoolidega tunduvalt väiksem ja töötajatel on 

aega kõigile õpilastele piisavalt tähelepanu pöörata. Samuti võib selle põhjuseks tuua 

õpilaste suurema huvi koolis õpetatava ja toimuva vastu, kuna nii mitmedki töötajad vastasid 
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avatud küsimustes, et nad on väga rahul oma õpilastega. Nii lapsevanemad kui ka töötajad 

on selle kooli väga teadlikult valinud. 

Selle bloki kõige madalama keskmisega,  x̅ = 4,38, oli väide: „Tunnen, et saavutan oma töös 

eesmärke“. Selle väitega olid täiesti nõus 7, pigem nõus 8 ning nii ja naa vastanuid oli 1. 

Olenemata sellest, et tegu oli bloki kõige madalama keskmisega, saab siiski öelda, et töötajad 

olid keskmiselt rahul oma töös eesmärkide saavutamisega. Veidi madalama rahulolu võis 

põhjustada see, et eesmärgid ei ole täpselt sõnastatud või üheselt mõistetavad. 

Kõige kõrgema standardhälbega ehk suurima vastuste hajuvusega selles blokis oli väide: 

„Näen, ennast seda tööd tegemas ka viie aasta pärast“, mis oli 0,70. Madalaim standardhälve, 

σ = 0,24 oli väitel: „Minu töö huvitab mind“, mis oli ühtlasi ka kogu küsitluse vastuste 

madalaim standardhälve. Ülejäänud selle bloki standardhälbed jäid vahemikku 0,43-0,60, 

mida ei saa lugeda kuigi suureks hajuvuseks. 

Avatud küsimuse: „Millega olen organisatsioonis eriti rahul?“ vastusena oli mitmeid kordi 

mainitud töö meeldivust, töö põhimõtete sobivust, rahulolu eesmärkide poole püüdlemisega 

ja seda, et enamus töötajaid on rahul oma valikuga töötada just waldorfkoolis. 

 

 

2.3.3 Rahulolu juhtimisega 

 

Selles blokis selgitati välja juhtimise ja juhtimissüsteemiga seotud rahulolu (joonis 9, 

lehekülg 29). Erinevalt esimese bloki küsimustest, olid vastajad teises blokis esitatud 

väidetega vähem ühel meelel ja sellest tulenevalt olid ka vastuste hajuvused suuremad 

(joonis 9, lehekülg 29). Samuti esines, erinevalt rahuloluga tööst, selles blokis vastusevariant 

„pigem ei ole rahul“. Seega saab teha järelduse, et juhtimisega olid töötajad vähem rahul kui 

tööga.  
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Joonis 9. Küsitluses osalenud Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate rahulolu juhtimisega 

 

Kõige kõrgema keskmisega, x̅ = 4,19, olid väited: „Tunnen, et juhtkond arvestab minu 

arvamusega“ ja „Mulle võimaldatakse täiendõppe võimalusi“ ehk nende puhul olid töötajad 

keskmiselt väga rahul. Väitega: „Tunnen, et juhtkond arvestab minu arvamusega“ nõustus 

täielikult 5 töötajat, pigem oli nõus 9 ning nii ja naa arvas 2 töötajat. Väitega: „Mulle 

võimaldatakse täiendõppe võimalusi“ nõustus täielikult 6 töötajat, pigem oli nõus 7 ning nii 

ja naa arvas 3 töötajat. Avatud küsimustes oli mainitud kõik võimalused seoses enda 

koolitamisega, kuid oli märgitud ka see, et tugi ja teavitus koolituste osas võiks parem olla. 

Kõige väiksema keskmisega oli seotud väide: „Olen rahul informatsiooni jõudmisega 

minuni“. Sellele väitele vastas täieliku nõusolekuga vaid 1 töötaja. See oli ka kogu küsitluses 

kõige väiksema täieliku nõustumisega väide. Selle väite keskmine näitaja oli 3,25, mis oli 

kogu küsitluse üks madalamaid. Ka avatud küsimustes oli informatsiooni levimist mainitud. 

Tehti ettepanekuid, et info edastamine organisatsiooni töötajate vahel võiks olla kiirem, 

parem ja sujuvam. Töötajate jaoks on oluline saada tööga seonduv informatsioon kiirelt ning 

samaaegselt teiste töötajatega. Eriti hea on kui informatsioon tuleb otse juhtkonnalt, nii ei 

teki segadusi ega arusaamatusi info moondumisest erinevaid kanaleid pidi. 

Samuti oli madalama näitajaga väide: „Minu töö tulemusi tunnustatakse juhtkonna poolt“, 

millega oli 3 inimest täielikult nõus, 6 pigem nõus, 4 arvas nii ja naa ning 3 pigem ei olnud 
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nõus. Selle põhjuseks võis olla asjaolu, et varem ei ole rahulolu küsitlust läbi viidud ja 

juhtkond ei pruugi olla teadlik töötajate suuremast tunnustusvajadusest. Teine põhjus võis 

olla see, et töövälist panustamist (näiteks erinevad ürituste korraldamised) peetakse 

iseenesest mõistetavaks ja jäetakse juhtkonna poolt piisava tähelepanuta. 

Kõige rohkem oldi nõus väitega: „Mulle võimaldatakse täiendõppe võimalusi“, mille valis 

6 vastajat. Pigem ei oldud nõus kõige rohkem väitega: „Olen rahul informatsiooni 

jõudmisega minuni“, mille valis 4 vastajat. Kuna Eestis puudub waldorfpedagoogikat õpetav 

eriala, tuleb kooli juhtkonnal panna rohkem rõhku töötajate koolitamisele. Sellega on 

põhjendatav suurem rahulolu täiendõppe osas. 

Väite: „Organisatsioon teeb oma tööd hästi“ puhul oli avatud küsimustes paar korda 

mainitud, et annaks parandada majanduslikku juhtimist ja projektide kirjutamist, kuid oli ka 

neid, kes väitsid, et juhtimisega on nad just kõige rohkem rahul.  

Väitega: „Saan tagasisidet oma töö kohta“ oli täielikult nõus 3, pigem nõus 6 töötajat, nii ja 

naa arvasid 5 ning pigem ei olnud nõus 2 töötajat. Kooli töötajate rahulolu mõjutab tugevalt 

tagasiside, kuna nende töö tulemused on otseselt sellega seotud. Mõnevõrra madalama 

rahulolu võis tingida asjaolu, et juhtkond ei kogu kõiki võimalikke tagasiside vorme. 

Töötajatel võib jääda puudu lastevanemate, õpilaste või välisvaatleja tagasisidest. 

Väitega: „Mind kaasatakse organisatsiooni otsuste tegemisel“ oli täielikult nõus 4, pigem 

nõus 8 inimest ning nii ja naa arvasid 4 töötajat. Seega võib öelda, et töötajad on kaasamisega 

pigem rahul.  

Suurima vastuste hajuvusega oli väide: „Minu töö tulemusi tunnustatakse juhtkonna poolt“, 

σ = 1,00, mis oli ka üks suurimaid hajuvusi terve küsitluse lõikes. Teised standardhälbe 

väärtused jäid vahemikku 0,71-0,93, mis näitab, et selles küsimuste blokis olid vastajate 

arvamused keskmisest enam erinevad kui rahulolu puhul tööga. 

Selles küsimuste blokis olid töötajad keskmiselt väga rahul organisatsiooni otsuste 

kaasamisel osalemisega ja täiendõppe võimalustega. Organisatsiooni juhtkonna tööga, 

informatsiooni edastamisega, tagasisidega töö kohta, töötajate arvamuse arvestamisega 

juhtkonna poolt ja töö tulemuste tunnustamisega juhtkonna poolt oldi pigem rahul. Kõik 

selle bloki keskmised näitajad olid eelmise bloki keskmistest madalamad. 
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2.3.4 Rahulolu töökaaslastega 

 

Kuna igal töökohal on oluline töökaaslastega hea läbisaamine, uuriti selles blokis rahulolu 

kaastöötajatega. Eriti suurt rolli mängib hea läbisaamine oma otsese ülemusega. Rahulolu 

töökaaslastega oli kõrgem kui juhtimisega (joonis 10). Rahulolu töökaaslastega saab 

sarnaselt rahulolule tööga pidada väga heaks, kuna ükski keskmine tulemuse ei olnud alla 4 

palli ja ei esinenud ühtegi vastust „pigem ei ole nõus“ ning „ei ole üldse nõus“. 

 

 

Joonis 10. Küsitluses osalenud Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate rahulolu töökaaslastega 

 

Kõige rohkem oldi täiesti nõus väitega: „Minu läbisaamine kolleegidega on hea“, millele 

vastas 10 inimest. 6 inimest olid pigem nõus. Samuti oli selle väite keskmine kõige kõrgem, 

x̅ = 4,63.  

Väited: „Meeskonna töö on efektiivne“ ja „Töötajad on üksteist toetavad“  olid üsna sarnaste 

tulemustega ning need väited on ka üksteisest sõltuvad. Esimese väitega olid täiesti nõus ja 

pigem nõus 7 töötajat ning nii ja naa arvasid 2 töötajat. Teise väitega olid täiesti nõus 7, 

pigem nõus 8 töötajat ning nii ja naa arvas 1. Keskmised olid vastavalt 4,31 ja 4,38.  

Selle bloki kõige madalama tulemusega oli väide: „Mul on hea läbisaamine minu otsese 

juhiga“. Ka keskmine oli kõige madalam, x̅ = 4,25, kuid siiski oli tegemist väga hea 

rahuloluga ja tulemus oli kõrgem kui eelmise bloki kõige kõrgem keskmine. Läbisaamine 

otsese juhiga sõltub inimeste suhtlemisoskustest ja omavahelisest piisavast 

kommunikatsioonist, mis võis tingida erinevusi vastustes. 
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Vastavalt suurimale ja madalamaile rahulolule selles blokis olid ka standardhälbed. „Minu 

läbisaamine kolleegidega on hea“ puhul oli see 0,48 ehk individuaalsed vastused ei erinenud 

eriti keskmisest. Kõrgeima standardhälvega oli väide: „Mul on hea läbisaamine minu otsese 

juhiga“ puhul, σ = 0,75. 

Nii nagu näitavad tulemused, olid töötajad maininud ka avatud küsimuses: „Millega olen 

organisatsioonis eriti rahul?“ kõige rohkem kollektiiviga head läbisaamist (seda märkis 8 

inimest), head koostööd, kolleegide head suhtumist, töötajate mitmetahulisust ja ühe pere 

tunnet. Samas oli ka paar korda mainitud seda, et koostöö kolleegide vahel saaks veelgi 

efektiivsem olla. 

 

 

2.3.5 Rahulolu töökorralduste ja -tingimustega 

 

See blokk selgitas töörahulolu, mis on seotud eelkõige töökorralduste ja -tingimustega nagu 

erinevad koormused (füüsiline, vaimne, vastutus), vajalike töövahendite olemasolu, piisava 

puhkuse võimaldamine ja ka seda kas töötajad tunnevad end tööl turvaliselt (joonis 11). Kuid 

sellegipoolest esines vastusevarianti „pigem ei ole rahul“ vaid kahe väite puhul. 

 

 

Joonis 11. Küsitluses osalenud Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate rahulolu töökorralduste ja -

tingimustega 

3

12

2

7

2

6

6

6

6

3

7

7

9

6

5

7

4

1

7

2

5

4

5

2

3

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Olen rahul organisatsiooni füüsilise

töökeskkonnaga.

Tunnen ennast tööl turvaliselt.

Mul on olemas kõik tööks vajalikud vahendid.

Töökoormus on mulle sobiv.

Ma saan piisavalt puhata.

Olen rahul oma vastutuse koormusega.

Töö vaimne koormus on mulle sobiv.

Töö füüsiline koormus on mulle sobiv.

Vastanute arv

Olen täiesti nõus Olen pigem nõus Nii ja naa Pigem ei ole nõus



33 

 

Kõige rohkem oldi töökorralduste ja -tingimuste juures rahul väitega: „Tunnen ennast tööl 

turvaliselt“. Täiesti nõus olid selle väitega 12 töötajat, 3 olid pigem nõus ning 1 arvas nii ja 

naa. Ühtlasi oli selle väite puhul standardhälve kõige madalam, σ = 0,58. Väga rahul oldi ka 

töökoormusega, mille puhul vastati „olen täielikult nõus“ ja „pigem olen nõus“ 7 korral ja 2 

arvasid nii ja naa. 

Kõige vähem oldi selles blokis rahul organisatsiooni füüsilise töökeskkonnaga. Vastava 

väite keskmine oli kõige madalam, x̅ = 3,56 ja see oli ühtlasi ka üks madalamaid keskmisi 

kogu küsitluse lõikes. Täiesti rahul oli vastava väitega 3 töötajat, pigem rahul 6 töötajat, nii 

ja naa vastas 4 töötajat ning pigem ei olnud rahul 3 töötajat. Ka standardhälve oli selle väite 

puhul kõige suurem ja kogu küsitluse lõikes üks kõrgemaid, σ = 1,00. Avatud küsimuses oli 

korduvalt mainitud selle selgitusena uute ruumide vajadust ning füüsilise keskkonna 

parandamist. 

Samuti oli veidi madalama tulemusega väide: „Mul on olemas kõik tööks vajalikud 

vahendid“. Väitega nõustus täielikult 2 vastajat, 7 olid pigem nõus ning 7 arvasid nii ja naa. 

Väite tulemuste keskmine oli 3,69. Erinevused rahulolus vahenditega võisid olla tingitud 

sellest, et osade õppeainete läbiviimine nõuab rohkemate ja kallimate vahendite olemasolu, 

mida ei ole koolil olnud võimalik raha vähesuse tõttu hankida. 

Sama keskmise tulemusega (x̅ = 4,13) olid väited, mis väljendasid rahulolu vastutuse ja 

füüsilise koormusega. Avatud küsimustes oli toodud soovitus, et vastutusalade jaotamine 

võiks parem olla.  

Vaimse koormusega olid töötajad veidi rohkem rahul kui piisava puhkusega. Kui vaimse 

koormuse sobivusega nõustus täielikult 6 inimest, siis puhkuse puhul vaid 2. Üks põhjus, 

miks puhkusega rahulolu võib olla madalam, tuleneb sellest, et õpetajate töö tuleb sageli 

koju kaasa. Vabast ajast tuleb tihti parandada õpilaste töid ja valmistuda eelseisvateks 

tundideks. Õpetaja töö nõuab kõrget pingetaluvust ning vastutust, seega on rahulolu vaimse 

koormusega väga hea. 

Töötajad olid väga rahul turvalisustundega tööl, töökoormusega, vastutuse koormusega, 

vaimse ja füüsilise koormusega.  Nende kõigi keskmine oli vähemalt 4,06. Pigem rahul oldi 

organisatsiooni füüsilise töökeskkonnaga, tööks vajalike vahenditega ja piisava puhkusega. 

Nendega seotud väidete tulemuste keskmised olid vahemikus 3,56-3,81. 
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2.3.6 Üldine rahulolu 

 

Selles blokis selgitati välja rahulolu erinevate teguritega nagu tasu, arenemisvõimalused, 

panuse väärtustamine, kindlustatus tööga, vastutuse usaldamine, võrdsus organisatsioonis, 

organisatsiooni maine ning uhkus töötada just Viljandi Vabas Waldorfkoolis (joonis 12). 

Üldise rahuolu puhul oli sarnaselt töökorralduste ja -tingimustega hajuvus vastustes suurem. 

Selles blokis esines vastusevarianti „pigem ei ole rahul“ võrreldes teiste blokkidega kõige 

rohkem. 

 

 

Joonis 12. Küsitluses osalenud Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate üldine rahulolu 

 

Üldises rahulolus oldi kõige rohkem rahul väitega: „Mulle usaldatakse vastutust“. Väitega 

nõustus täielikult 9 inimest, pigem oli nõus 5 ning nii ja naa arvas 2 inimest. Väite tulemuste 

keskmine oli 4,44. Veel oldi väga rahul just selles organisatsioonis töötamisega, millele 

vastas 8 inimest täieliku nõusolekuga, 6 pigem nõusolekuga ning 3 arvas nii ja naa. 

Kummagi väite puhul ei valitud vastusevariandiks „pigem ei ole nõus“. Lisaks sellele oldi 

väga rahul arenemisvõimaluste ja mainega.  

Üks kõrgema keskmise näitajaga väide oli: „Organisatsioon pakub mulle 

arenemisvõimalust“. Ka avatud küsimustes oli välja toodud üldine rahulolu organisatsiooni 
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arenemisega. Kuna kooli ajalugu ei ole veel väga pikk ja kogemuste pagas pidevalt täieneb, 

on organisatsioonil palju arenemisvõimalusi. 

Veidi vähem oldi rahul panuse väärtustamisega organisatsioonis, tööga kindlustatusega ja 

võrdsusega organisatsioonis. Nende kõikide keskmised jäid alla 4 palli. Panuse 

väärtustamisega oli täielikult nõus 4, pigem nõus 4, nii ja naa arvas 2 ja pigem ei olnud nõus 

2 töötajat. Tööga kindlustatuse rahuloluga oli täielikult nõus 5, pigem nõus 6, nii ja naa arvas 

3 ning pigem ei olnud nõus 2 vastajat.  

5 vastajat oli täielikult nõus sellega, et organisatsioonis valitseb võrdsus, 7 oli pigem nõus, 

nii ja naa arvas 2 ning pigem ei olnud nõus samuti 2 vastajat. Ebavõrdsus võis tuleneda 

sellest, et kõikidele töötajatele ei pakuta võrdseid võimalusi ja tingimusi. Samuti võis selle 

põhjuseks olla asjaolu, et inimesed tajuvad võrdset kohtlemist erinevalt. Avatud küsimustes 

märgiti, et ebavõrdsus organisatsioonis võiks täielikult kaduda. 

Kõige vähem oldi rahul väitega: „Leian, et minu töö on õiglaselt tasustatud.“ Tasuga oldi 

kogu küsitluse lõikes kõige vähem rahul. Täielikult oli nõus väitega vaid 2 inimest, pigem 

nõus 2, nii ja naa arvas 7 inimest ning pigem ei olnud nõus 5. Väite keskmine näitaja oli x̅ = 

3,06, mis oli küsitluse madalaim. Ka kõige rohkem „pigem ei ole nõus“ vastuseid valiti selle 

väite puhul. Üheks põhjuseks võis pidada seda, et suurem osa personalist töötas osalise 

tööajaga, mis tagab üldiselt ka väiksema sissetuleku. Lisaks ei ole Eesti koolides levinud 

tulemuspalk. Seda, et organisatsioon võiks tööd paremini tasustada, oli mitmel korral 

mainitud ka avatud küsimuses: „Mis võiks organisatsioonis paremini olla?“. Samuti toodi 

välja see, et esineb liiga palju tasustamata tööväliseid üritusi ja üldiselt võiks majanduslikud 

võimalused paremad olla.  

 

 

2.4 Järeldused ja ettepanekud Viljandi Vaba Waldorfkooli juhtkonnale 

 

Küsitlustulemused näitasid, et kõige rohkem oldi rahul töö endaga ja töökaaslastega, kuna 

mõlema bloki kõik tulemused olid üle 4 palli. Üheks organisatsiooni tugevuseks võib 

nimetada seda, et mitte ükski küsitlustulemuse aritmeetiline keskmine ei olnud alla 3,06 

(„Leian, et minu töö on õiglaselt tasustatud“). Seega oldi keskmiselt kas väga rahul või 

pigem rahul kõigi küsitluses toodud töörahulolu mõjutavate teguritega. Samuti ei valitud 
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ühekski individuaalseks vastuseks „1 – ei ole üldse nõus“ ega „0 – ei oska öelda“. Kõige 

rohkem oldi rahul töö huvitavusega ning kõige vähem töö õiglase tasustamisega. 

Keskmiste näitajate põhjal võib teha järelduse, et töötajad olid väga rahul kõikide töö endaga 

seotud teguritega, milleks olid töö meeldimine (x̅ = 4,75), huvitavus (x̅ =4,94), 

vaheldusrikkus (x̅ = 4,88), väljakutsed (x̅ = 4,75), eesmärgid (x̅ = 4,38) ja ennast nähti selles 

organisatsioonis ka viie aasta pärast töötamas (x̅ = 4,44). Juhtimise osas oldi väga rahul 

töötajate arvamuse arvestamisega juhtkonna poolt (x̅ = 4,19) ja täiendõppe võimaldamisega 

(x̅ = 4,19). Kaastöötajatega seotud teguritest oldi kõigega keskmiselt väga rahul. Nendeks 

teguriteks olid hea läbisaamine kolleegidega (x̅ = 4,63), hea läbisaamine otsese juhiga (x̅ = 

4,25), efektiivne meeskonnatöö (x̅ = 4,31) ja üksteist toetavad töötajad (x̅ = 4,38). 

Töökorralduste ja -tingimuse teguritest oldi väga rahul turvatundega töö juures (x̅ = 4,69), 

töökoormuse sobivusega (x̅ = 4,31), vastutuse koormusega (x̅ = 4,13), vaimse koormusega 

(x̅ = 4,06) ja füüsilise koormusega (x̅ = 4,13). Üldisest rahulolust oldi väga rahul 

arenemisvõimalustega (x̅ = 4,25), vastutuse usaldamisega (x̅ = 4,44), organisatsiooni hea 

mainega (x̅ = 4,13) ja uhkusega töötada just selles organisatsioonis (x̅ = 4,38). 

Keskmiste tulemuste põhjal oldi pigem rahul juhtimises juhtkonna hea tööga (x̅ = 3,81), 

informatsiooni levimisega (x̅ = 3,25), tagasiside saamisega töö kohta (x̅ = 3,63), 

organisatsiooni otsuste tegemisse kaasamisega (x̅ = 4,00) ja tulemuste tunnustamisega 

juhtkonna poolt (x̅ = 3,56). Töökorraldustest ja -tingimustest oldi pigem rahul 

organisatsiooni füüsilise töökeskkonnaga (x̅ = 3,56), tööks vajalike vahenditega (x̅ = 3,69) 

ja piisava puhkusega (x̅ = 3,81). Üldisest rahulolust oldi pigem rahul töö õiglase 

tasustamisega (x̅ = 3,06), panuse väärtustamisega organisatsioonis (x̅ = 3,75), tööga 

kindlustatusega (x̅ = 3,88) ja võrdusega organisatsioonis (x̅ = 3,94). 

Kõige väiksem vastuste hajuvus oli töö huvitavuse puhul (σ  = 0,24). Kõige suurem vastuste 

hajuvus oli juhtkonna poolt tulemuste tunnustamisel (σ = 1,00) ja organisatsiooni füüsilise 

töökeskkonna puhul (σ = 1,00). 

Kuna Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajad olid kõigi küsitluses uuritud teguritega 

keskmiselt väga rahul või pigem rahul, tegi töö autor parendusettepanekud tegurite kohta, 

mille puhul esines kõige rohkem vastusevarianti „pigem ei ole nõus“. Nendeks olid 

informatsiooni edastamine (4), tagasiside saamine töö kohta (2), tulemuste tunnustamine 
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juhtkonna poolt (3), organisatsiooni füüsiline keskkond (3), õiglane tasu töö eest (5), panuse 

väärtustamine organisatsioonis (2), tööga kindlustatus (2) ja võrdsus organisatsioonis (2). 

Kuigi töötajad olid kõigi teguritega keskmiselt kas väga rahul või pigem rahul, esines 

individuaalsetes vastustes varianti „pigem ei ole rahul“ erinevate tegurite puhul korduvalt. 

Lähtuvalt küsitlustulemustest teeb töö autor Viljandi Vaba Waldorfkooli juhtkonnale 

järgmised parendusettepanekud: 

1. Tagada parem informatsiooniringlus.  

Informatsioon peaks jõudma kõikide töötajateni võimalikult kiiresti ja samaaegselt. Üks 

lihtsamaid võimalusi on korraldada koosolekuid ülevaate andmiseks või meili teel 

olulisema info ülevaateid saata. Lisaks sellele on võimalik infot edastada teadetetahvlil 

või luues elektrooniline dokumendihaldussüsteem. 

2. Töötajate mõjusam tunnustamine.  

Iga töötaja rahulolu suureneb tema töö tulemuste tunnustamisel. Töötajate 

tunnustamiseks on mitmeid võimalusi. Selleks võiks näiteks korralistel koosolekutel 

tuua välja töötajad, kes on teatud ajavahemikul eriti häid tulemusi saavutanud. Teine 

võimalus selleks on kooliaktustel töötajate tunnustamine. 

3. Üksikasjalikum tagasiside andmine juhtkonna poolt.  

Kuna personal ei ole informatsiooni levimisega täielikult rahuolematu, tuleks kindlaks 

määrata, mis liiki tagasisidest töötajatel puudu jääb. Tagasisidet võiks töötajatele anda 

regulaarselt teatud aja tagant üldises vormis või erinevate projektide/tööülesannete 

lõpus.  

4. Leida võimalusi kooli füüsilises keskkonnas muudatusi teha.  

Avatud küsimustest selgus, et suurim probleem seisneb ruumide puuduses. Lisaks võib 

selle tulemuse madalamaks jäämise põhjusteks olla ümbritsev keskkond. Võimalike 

teiste puuduste leidmiseks tuleks korraldada organisatsioonisisene küsitlus antud teemal, 

et selgitada puudujäägid töökeskkonnas ja võimalusel teha parandusi ning uuendusi. 

5. Võimalusel tõsta töötajate palka või suurendada hüvesid.  

Majanduslike võimaluste suurenemisel tasuks kaaluda raha kulutamise prioriteetide 

hulka palkade tõstmine. Kaudsete hüvede ja erisoodustustena võiks pakkuda töötajatele 

tasuta koolitusi või huvipakkuvaid tegevusi.
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6. Panustada töötajate väärtusesse koolis. 

Iga töötaja tahab tunda, et ta on oluline organisatsioonis, kus ta töötab. Võimalused 

töötaja panuse väärtustamise näitamiseks on näiteks sünnipäevade tähistamine, tööstaaži 

tunnustamine. 

7. Parem kindlustunne töö osas.  

Selleks tuleks uurida, kas töötajad on mures töökoha kadumise pärast või on tulemustes 

selgunud kindlustunde tase töö suhtes koolitöötajate seas normaalne. Samuti saab 

kindlaks teha seda, kas töötajad tunnevad, et nii kaua kuni nad teevad oma tööd hästi, 

nende töökoht säilib. 

8. Võrdsus organisatsioonis. 

Lisaks palgalisele võrdsusele, tuleb töötajatele anda sarnased võimalused edutamiseks, 

koolitustel osalemiseks, töörühmades osalemiseks ja muude ülesannete täitmiseks. 

Küsitluse tulemusena selgus, et töötajad on keskmiselt väga rahul või pigem rahul välja 

toodud teguritega. Hoolimata veidi madalamast rahulolust tasuga, on töötajad oma tööle 

pühendunud ja nõus seadma palga teisele kohale, mis on ideaalne näide sellest, et tihti ei ole 

rahulolu palgast töötajatele kõige olulisem. Sellegi poolest esines individuaalseid vastuseid 

„pigem ei ole rahul“. Selleks, et veel täpsemat selgust saada, võib nendes kategooriates läbi 

viia eraldi spetsiifilisema küsitluse ja arvestada kõikide võimalike faktoritega, mis antud 

rahulolu tegurit mõjutavad. Antud töö küsitluse tulemused aitavad organisatsiooni 

juhtkonnal saada selgust selles, milliste teguritega seotud töörahulolu annaks 

organisatsioonis veelgi tõsta ning soovi korral tulemusi arutada ja töökeskkonnas muutusi 

või uuendusi teha. 
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Iga ettevõtte kõige väärtuslikum ressurss on rahulolev töötaja. Need töötajad osalevad 

innukamalt ettevõtte juhtimises ja tagavad paremad tulemusnäitajad. Rahulolevad töötajad 

on märksa lojaalsemad, mis aitab ettevõttes hoida kompetentseid ning kogemustega 

töötajaid.  

Antud bakalaureusetöö viidi läbi Viljandi Vabas Waldorfkoolis ning eesmärgiks oli töötajate 

töörahulolu ja seda mõjutavate tegurite välja selgitamine ning uurimistulemustele tuginedes 

teha parendusettepanekuid organisatsiooni juhtkonnale. 

Töö on koostatud kvantitatiivsel uurimismeetodil. Eesmärgini jõudmiseks koostas töö autor 

ankeetküsitluse, mille jagas valimi moodustanud 26-le töötajale meililisti kaudu. Küsitlusele 

vastas 16 inimest, mis tegi osalemisaktiivsuseks 61,5%. 

Küsitlustulemuste alusel selgus, et töö ja töökaaslastega seotud bloki kõik keskmised 

tulemused olid oli 4,00 palli. Sellest võib teha järelduse, et töötajatele väga meeldib nende 

töö, nad peavad oma tööd huvitavaks, vaheldusrikkaks, väljakutseid pakkuvaks ja seatud 

eesmärgid saavutatavaks. Kolleegide omavaheline läbisaamine on väga hea ja üksteist 

toetav, mis on efektiivse meeskonnatöö aluseks. Küsitlusest selgus, et töötajatel on hea 

läbisaamine ka oma otsese juhiga ning nad näevad ennast selles organisatsioonis töötamas 

ka viie aasta pärast. Sellest võib järeldada, et töötajad on lojaalsed ja väärtustavad 

organisatsiooni, kus nad töötavad. 

Kõige vähem oldi rahul informatsiooni jõudmisega töötajateni, tagasiside saamisega, töö 

tulemuste tunnustamisega juhtkonna poolt, füüsilise keskkonnaga, töö õiglase 

tasustamisega, töötaja panuse väärtustamisega, töö kindlustatusega ja võrdsusega 

organisatsioonis. Kuna aga nende tulemuste kõige madalam aritmeetiline keskmine oli 3,06, 

ei saa öelda, et töötajad oleksid täiesti rahulolematud. 

Küsitlustulemuste põhjal tegi autor organisatsioonile järgmised parendusettepanekud: 

 parendada informatsiooniringlust; 

 rohkema ja täielikuma tagasiside andmine juhtkonna poolt; 

 tunnustada töötajaid mõjusamalt; 

KOKKUVÕTE 
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 leida võimalusi füüsilise keskkonna parendamiseks; 

 tõsta võimalusel töötajate palka; 

 panustada töötajate väärtustamisse koolis; 

 tõsta töö kindlustunnet; 

 võimaldada töötajatele võrdsed võimalused. 

Kuigi töötajad on kõigi küsitluses toodud töörahulolu teguritega keskmiselt väga rahul või 

pigem rahul, on alati ruumi arenemiseks. Ettevõttel on soovitav arutleda tulemuste üle, 

vajadusel teha organisatsioonis muutusi ning jätkata regulaarse töötajate rahulolu 

küsitlusega, et luua veelgi parem töökeskkond. Töötajate positiivne suhtumine töörahulolu 

puudutavatesse teguritesse aitab tõsta organisatsiooni mainet.  
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EMPLOYEE JOB SATISFACTION AND THE FACTORS 

AFFECTING IT BASED ON THE EXAMPLE OF THE 

VILJANDI WALDORF SCHOOL 

 

 

One of the most important resource in every organisation is a satisfied employee. People that 

are satisfied with their jobs, are more eager to join in with managing an organisation and 

tend to result in greater profits. Satisfied employees are remarkably more loyal. An 

organisation is able to benefit from that by having employees that are more competent and 

have more experience. 

The current bachelor thesis’s research took place in Viljandi Waldorf School with the 

purpose to determine employees’ job satisfaction and the factors affecting it and to give 

suggestions for the management to improve work satisfaction, based on survey results. 

The study is based on quantitative method. To reach the purpose of the paper, author 

composed a survey that was sent to a selection of employees over the internet. The selection 

of employees consisted of 26 people. 16 people responded to the survey, which means that 

61,5% of the selection took part in the survey. 

The results of the survey reflected that the employees are most satisfied with their work and 

co-workers, hence all the arguments in these survey blocks scored an average higher than 

4,00. It can be concluded that employees are happy and interested with their work, they find 

their job challenging and their goals achievable. The co-workers are on good terms with each 

other and are supportive, which results in effective teamwork. It also occurred that 

employees have good work relation with their immediate supervisor and they see themselves 

working at Viljandi Waldorf School in five years. It can be concluded that the employees 

are loyal and value the organisation they work for. 

The employees were least satisfied with receiving information and feedback about their job, 

receiving recognition for work from the management, organisation’s physical work 

SUMMARY 
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environment, incomes, being valued by the management, job security and equality in the 

organisation. Despite that, it cannot be said that the employees are dissatisfied, hence the 

lowest average in the survey was 3,06, which means that employees were very satisfied or 

rather satisfied with all the job satisfaction controls included in the survey.  

Based on the survey results, the author has made the following suggestions for the 

management: 

 improve information circulation; 

 more regular and improved feedbacks from the management to the employees; 

 give more recognition to employees for their work; 

 find ways to improve the physical work environment; 

 make income increasing a priority at first opportunity; 

 put more effort into valuing employees; 

 make employees feel more secure about their jobs; 

 give employees equal opportunities. 

Even though the employees were very satisfied or rather satisfied with all the job satisfaction 

factors included in the survey based on averages, there is still room for improvement. It is 

recommended that the organisation management discusses the results of the survey, makes 

changes if necessary and keeps surveying its employees to create an even better work 

environment. When employees are more satisfied with their job, it will also contribute in 

increasing reputation of the organisation. 
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Lugupeetud Viljandi Vaba Waldorfkooli töötaja, 

Käesoleva küsimustiku abil soovin välja selgitada Viljandi Vaba Waldorfkooli töötajate 

töörahulolu. Tulemuste kohta antakse tagasisidet  ja  küsitlustulemusi saate kasutada 

ettevõtte siseselt. Küsitlus on anonüümne ning tulemusi analüüsitakse üldistatud kujul. 

Küsimustiku lõpus olevate küsimuste eesmärk (puudutavad vastaja vanust, tööstaaži jms) 

eesmärgiks on uuringu tulemuste analüüsimine gruppide kaupa. Küsimustiku täitmine võtab 

orienteeruvalt aega 10 min. 

Alljärgnevatele küsimustele vastates valige palun variant, mis sobib esitatud väitega teie 

puhul kõige paremini. Skaala koosneb numbritest 0 kuni 5, kus 0 – ei oska öelda, 1 – ei ole 

üldse nõus, 2 – pigem ei ole nõus, 3 – nii ja naa, 4 – pigem olen nõus ja 5 – olen täiesti nõus. 

Küsitluse lõpus on toodud kaks avatud küsimust ning kommentaari koht, kus saate soovi 

korral kõiki oma vastuseid kommenteerida. 

 

 5 4 3 2 1 0 

1. TÖÖ  

1.1 Minu töö meeldib mulle.       

1.2 Minu töö huvitab mind.       

1.3 Minu töö on vaheldusrikas.       

1.4 Mu töö pakub mulle piisavalt väljakutseid.       

1.5 Tunnen, et saavutan oma töös eesmärke.       

1.6 Näen ennast seda tööd tegemas ka viie aasta pärast.       

 

2. JUHTIMINE  

2.1 Organisatsiooni juhtkond teeb oma tööd hästi.       

2.2 Olen rahul informatsiooni jõudmisega minuni.       

2.3 Saan tagasisidet oma töö kohta.       

2.4 Tunnen, et juhtkond arvestab minu arvamusega.       

2.5 Mind kaasatakse organisatsiooni otsuste tegemisel.       

Lisa 1. Bakalaureusetöös käigus koostatud ja kasutatud ankeetküsitlus. 
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Lisa 1 järg 

 

 

 

2.6 Minu töö tulemusi tunnustatakse juhtkonna poolt.       

2.7 Mulle võimaldatakse täiendõppe võimalusi.       

 

3. KAASTÖÖTAJAD  

3.1 Minu läbisaamine kolleegidega on hea.       

3.2 Mul on hea läbisaamine minu otsese juhiga.       

3.3 Meeskonnatöö on efektiivne.       

3.4 Töötajad on üksteist toetavad.       

 

4. TÖÖKESKKOND JA -TINGIMUSED  

4.1 Olen rahul organisatsiooni füüsilise töökeskkonnaga.       

4.2 Tunnen ennast tööl turvaliselt.       

4.3 Mul on olemas kõik tööks vajalikud vahendid.       

4.4 Töökoormus on mulle sobiv.       

4.5 Ma saan piisavalt puhata.       

4.6 Olen rahul on vastutuse koormusega.       

4.7 Töö vaimne koormus on mulle sobiv.       

4.8 Töö füüsiline koormus on mulle sobiv.       

 

5. ÜLDINE RAHULOLU  

5.1 Leian, et minu töö on õiglaselt tasustatud.       

5.2 Organisatsioon pakub mulle arenemisvõimalust.       

5.3 Minu panus organisatsioonis on väärtustatud.       

5.4 Tunnen ennast tööga kindlustatuna.       

5.5 Mulle usaldatakse vastutust.       

5.6 Organisatsioonis valitseb võrdsus.       

5.7 Organisatsioonil on hea maine.       

5.8 Olen uhke, et töötan just selles organisatsioonis.       
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Lisa 1 järg 

 

 

Palun valige sobiv variant: 

 

1. Sugu: 

 Mees 

 Naine 

 

2. Vanus: 

 Kuni 20 

 21-35 

 36-50 

 Vanem kui 50 

 

3. Töökoormus: 

 Täistööaeg 

 Osaline tööaeg 

 

4. Tööstaaž organisatsioonis: 

 Alla 1 aasta 

 1-5 aastat 

 6-10 aastat 

 Üle 10 aasta 

 

5. Teie haridus: 

 algharidus 

 põhiharidus 

 kesk- või keskeriharidus 

 kõrgharidus 

 

Lisaküsimused: 

1. Millega olen organisatsioonis eriti rahul? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Mis võiks organisatsioonis paremini olla? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

3. Soovi korral saad kõiki oma vastuseid kommenteerida siin: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Tänan Teid vastamisele pühendatud aja eest! 

Küsimustiku koostas ja tulemusi analüüsib Eesti Maaülikooli üliõpilane Elis Inkeri Tuoppi.  
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Lisa 2. Ankeetküsitluse vastuste keskmised ja standardhälbed 

 

 

  Keskmine Standardhälve 

1. TÖÖ   
1.1 Minu töö meeldib mulle. 4,75 0,43 

1.2 Minu töö huvitab mind. 4,94 0,24 

1.3 Minu töö on vaheldusrikas. 4,88 0,48 

1.4 Minu töö pakub mulle piisavalt väljakutseid. 4,75 0,56 

1.5 Tunnen, et saavutan oma töös eesmärke. 4,38 0,60 

1.6 Näen ennast seda tööd tegemas ka viie aasta pärast. 4,44 0,70 

2. JUHTIMINE   

2.1 Organisatsiooni juhtkond teeb oma tööd hästi. 3,81 0,88 

2.2 Olen rahul informatsiooni jõudmisega minuni. 3,25 0,90 

2.3 Saan tagasisidet oma töö kohta. 3,63 0,93 

2.4 Tunnen, et juhtkond arvestab minu arvamusega. 4,19 0,63 

2.5 Mind kaasatakse organisatsiooni otsuste tegemisel. 4,00 0,71 

2.6 Minu töö tulemusi tunnustatakse juhtkonna poolt. 3,56 1,00 

2.7 Mulle võimaldatakse täiendõppe võimalusi. 4,19 0,73 

3. JUHTIMINE   
3.1 Minu läbisaamine kolleegidega on hea. 4,63 0,48 

3.2 Mul on hea läbisaamine minu otsese juhiga. 4,25 0,75 

3.3 Meeskonnatöö on efektiivne. 4,31 0,68 

3.4 Töötajad on üksteist toetavad. 4,38 0,60 

4. TÖÖKORRALDUSED JA -TINGIMUSED   
4.1 Olen rahul organisatsiooni füüsilise töökeskkonnaga. 3,56 1,00 

4.2 Tunnen ennast tööl turvaliselt. 4,69 0,58 

4.3 Mul on olemas kõik tööks vajalikud vahendid. 3,69 0,68 

4.4 Töökoormus on mulle sobiv. 4,31 0,68 

4.5 Ma saan piisavalt puhata. 3,81 0,63 

4.6 Olen rahul oma vastutuse koormusega. 4,13 0,78 

4.7 Töö vaimne koormus on mulle sobiv. 4,06 0,83 

4.8 Töö füüsiline koormus on mulle sobiv. 4,13 0,86 

ÜLDINE RAHULOLU   
5.1 Leian, et minu töö on õiglaselt tasustatud. 3,06 0,97 

5.2 Organisatsioon pakub mulle arenemisvõimalust. 4,25 0,66 

5.3 Minu panus organisatsioonis on väärtustatud. 3,75 0,97 

5.4 Tunnen ennast tööga kindlustatuna. 3,88 0,99 

5.5 Mulle usaldatakse vastutust. 4,44 0,70 

5.6 Organisatsioonis valitseb võrdsus. 3,94 0,97 

5.7 Organisatsioonil on hea maine. 4,13 0,86 

5.8 Olen uhke, et töötan just selles organisatsioonis. 4,38 0,70 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Mina, Elis Inkeri Tuoppi, 

(sünnipäev pp/kuu/aa 22/aprill/1992) 

 

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

Töötajate töörahulolu ja seda mõjutavad tegurid Viljandi Vabas Waldorfkoolis, 

mille juhendaja on Katrin Kreegimäe, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  
  allkiri 

 
 

 

Tartu, 10.11.2016  

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 


