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Raamatupidamisteenuse pakkumine ja kasutamine on saanud aastatega üha 

populaarsemaks. Raamatupidamisbürood peavad tegema valiku raamatupidajate seas, et 

teistest ettevõtetest parem olla. Bakalaureuse töö eesmärgiks oli uurida Eesti 

raamatupidamisbüroodes töötavate raamatupidajate kvalifikatsiooni, neile esitatavaid 

nõudeid ning personali värbamise meetodeid. Eesmärgist lähtudes püstitati 

uurimisküsimused. Töö esimese osa kirjutamiseks kasutati erialast kirjandust, teine osa on 

küsimustiku vastustest koostatud kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimus. Töö tulemusena 

selgus, et raamatupidamisbürood pole välja töötanud raamatupidajate tööle võtmiseks 

kindlaid värbamismeetodeid, küll on paika pandud millised nõuded esitatakse 

raamatupidajatele tööle kandideerimisel. Raamatupidamisbürood võtavad enamasti tööle 

praktikante ja enda ning töötajate tuttavaid. Põhilisteks nõueteks raamatupidajatele, mis 

tööle kandideerimisel esitatakse, on loogiline mõtlemine, suhtlemisoskus, pingetaluvus, 

kannatlikkus, täpsus ja julgus vastu võtta otsuseid. Kvalifikatsiooni nõuded, mis 

kandidaatidele esitatakse on hariduse ja eelneva töökogemuse olemasolu. 

Raamatupidamisbürood kasutavad valiku tegemisel erinevaid võimalusi. 

Värbamisprotsesside hindamisega ettevõtted ei tegele. Tööd on võimalik edasi uurida. 

Sellisel juhul tuleks küsida praktikale võtmise või mitte võtmise põhjuseid ja töötajate 

motivatsiooni 

Märksõnad: personali planeerimine, allikad, kandidaat 
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Bookkeeping service supply and use is getting more popular every year . Accountancy 

offices  have to choose the best accountants, to make their company competitive. The 

purpose of the bachelor thesis is to study Estonian accountant qualifications, their 

requirements and staff recruitment methods. Originating from the aim of the study, the 

questions of the study were posed. The first part of the thesis is based on professional 

literature, the second part is a qualitative and quantitative study, which is based on the 

answers of the questionnaire. The result of the study showed that accountancy offices 

haven’t developed certain recruitment methods, but they determined the requirements 

accountants confront when they apply for the job. Accountancy offices mostly hire trainees 

and employee’s homefolks. Logical thinking, ability to communicate, endurance, patience, 

accuracy and courage to decide are the main requirements for accountants applying for the 

job. Qualification requirements which candidates have to confront are education and 

previous work experience. Accountancy offices use different options to make their choice. 

Accountancy offices do not evaluate recruitment processes. Further investigation of this 

topic is possible. Then a new questionnaire must be done about refusing and recruiting 

trainees and employees motivation is also possible.  
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SISSEJUHATUS 

 

Rahvaloenduse 2011. aasta andmete alusel töötas Eestis kokku umbes 18 000 

raamatupidajat (Meres 2012). Statistikaameti andmebaasi andmetel töötas 2015. aasta 

seisuga raamatupidamise, auditeerimise ning maksualase nõustamisega tegelevates 

ettevõtetes 5 005 inimest ja sama aasta seisuga oli selles tegevusvaldkonnas registreeritud 

3 096 ettevõtet (EM009, EM014). Raamatupidamisbüroodeks nimetatakse ettevõtteid, kes 

pakuvad raamatupidamisteenust ning nad peavad oma töötajaid hoolega valima, et oma 

teenust pakkudes konkurentidest paremad olla (Trums 2010). 

Bakalaureuse töö eesmärgiks on uurida Eesti raamatupidamisbüroodes töötavate 

raamatupidajate kvalifikatsiooni ja värbamise meetodeid. 

Bakalaureusetöö eesmärkidega kooskõlas püstitati järgmised uurimisküsimused: 

 Millised on raamatupidamisbüroodes raamatupidajatele esitatavad nõuded ja 

milliseid inimesi oodatakse kandideerima? 

 Missugused kvalifikatsiooninõuded esitatakse tööle kandideerimisel? 

 Milliseid personali värbamise meetodeid, vahendeid ja allikaid rakendatakse 

raamatupidajate värbamisel raamatupidamisbüroodes? 

Uurimistöö on jaotatud kaheks peatükiks. Esimeses peatükis selgitatakse 

personalijuhtimise ja töötajate värbamise olemust, mõistet kvalifikatsioon ning tuuakse 

välja erinevad raamatupidajate kutsekvalifikatsioonide liigid. Samuti kirjeldatakse 

milliseid oskusi ja teadmisi peavad kandideerivad inimesed omama, selgitatakse erinevaid 

personalivärbamise vahendeid ja allikaid, valiku ja värbamise meetodeid. 

Teises peatükis, empiirilises osas, käsitletakse Eesti raamatupidamisbüroodes kasutatavaid 

värbamise vahendeid ja allikaid ning värbamise meetodeid ning millise kvalifikatsiooni, 

oskuste ja teadmistega inimesi oodatakse kandideerima raamatupidaja ametikohale 

raamatupidamisbüroodesse. 

Töö koostamisel kasutatakse esmaseid ja teiseseid andmeid. Esmaseid andmeid on 

kasutatud empiirilises osas, mis saadi raamatupidamisbüroodega läbiviidud küsimustikest. 
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Teisesed andmed on erialane kirjandus ja statistika, mida kasutati teoreetilise osa 

koostamisel. 

Uurimistöö koostamise tulemusel selgitati välja personalijuhtimise ja värbamise olemus, 

millised on personalivärbamise vahendid ja allikad, valiku- ja värbamise meetodid ning 

raamatupidajate kvalifikatsioon ning neile esitatavad nõuded Eesti 

raamatupidamisbüroodes. 
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1. RAAMATUPIDAJATE KVALIFIKATSIOON JA 

VÄRBAMISE MEETODID 

 

1.1 Personalijuhtimise ja värbamise olemus 

 

Personalijuhtimise eesmärgiks on tagada töö efektiivsus nii ettevõtte, töötajate, kui ka 

klientide seisukohalt (Alas 2001: 19). Tehes otsuseid ja muutuseid, tuleb vaadelda ettevõtet 

kui tervikut mitte vaid muudetavat osa (Alas, Salu 2005: 19). Olulisimaks, planeerides 

personali, on analüüs. Tuleb selgeks teha kui palju ja millisel ajahetkel ettevõte rohkem 

tööjõudu vajab. (Mikiver 2010: 14-15) 

Värbamisstrateegia väljatöötamisel tuleb mõelda, mitu inimest on vaja palgata, mis sõltub 

ettevõtte tegevusvaldkonnast, suurusest ja töötajate arvust (Alas 2001: 61). 

Eestis jaotatakse ettevõtted vastavalt töötajate arvule järgnevalt (VKEde määratlust, 2015: 

10-11): 

 mikroettevõteteks, kellel on kuni 10 töötajat; 

 väikeettevõtted, kellel on kuni 50 töötajat; 

 keskmise suurusega ettevõtted, kellel on kuni 250 töötajat; 

 suurettevõtted, kellel on rohkem kui 250 töötajat. 

Personali kasutamist on vaja eelnevalt planeerida (Alas 2001: 61): 

 meelitamaks ligi ja säilitada teatud oskuste ja kogemustega töötajaid; 

 tegemaks kindlaks kui palju on vaja ettevõttesse tööjõudu. Samuti, millised 

probleemid võivad tekkida kui tööjõudu on liiga palju või vähe; 

 parandamaks inimeste rakendamist ametikohtadele ja tegevustele. 

Samuti tuleb tööjõudu planeerides lähtuda järgnevatest põhisammudest (Mikiver 

2010: 16): 

 tuleb teha sise- ning väliskeskkonna analüüs saamaks teada töötukassa arengust ja 

milline tööjõud on saadaval nii ettevõttesiseselt kui ka –väliselt; 

 tuleb prognoosida millist tööjõudu, kui palju ja mis ajaks ettevõte vajab; 
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 tegevuskava koostamine ja hiljem ka selle rakendamine. 

Värbamine on kunst, mille aluseks on ettevõtte tuleviku ennustamine (Vahur 2007: 37). 

Värbamist planeerides pannakse paika ettevõtte tulevikuvajadused ning meetodid leidmaks 

nõutava kvalifikatsiooni ja nõuetega tööotsijaid, et oma tuleviku eesmärke saavutada 

(Alas 2001: 58-59). 

Töötajate palkamisel on esimeseks ja kõige tähtsamaks ülesandeks mõelda, kas siiski on 

vaja uut inimest palgata (Mikiver 2010: 33). Juhul, kui see siiski on vajalik, tuleb lähtuda 

erinevatest personalivärbamise käikudest (Alas 2001: 60-61). 

Personalivärbamise neli erinevat käiku (Sealsamas):  

1. töötada välja värbamisstrateegia; 

2. tuleb leida kandidaadid antud ametikohale ehk teha ametikohale reklaami; 

3. kandidaatide analüüsimine ning sobivate ja mittesobivate kandidaatide sõelumine; 

4. lõppvalik ning kandidaatide hulga säilitamine.  

Seejärel tuleb määrata kandidaatide sihtrühm. Sihtrühma kuuluvad need inimesed keda 

oodatakse kandideerima vabale ametikohale. Samuti tuleb paika panna, milline on ettevõtte 

pakutav töötasu, -kohustused ja milliseid boonuseid ettevõte töötajale pakub. Kui koostada 

sihtrühma profiil, tuleb sinna kindlasti lisada erinevad nõuded, mis kandidaatidel peavad 

olema. (Mikiver 2010: 33-34) 

Kandidaatide poolt esitatud kandideerimisdokumentide analüüsimise käigus jäetakse kohe 

välja kvalifikatsioonile ja esitatud nõuetele mittevastavad kandidaadid. Sõelumine aitab 

säästa nii ettevõtte kui ka kandidaadi aega ning sellisel juhul on kandidaadil võimalus 

tegeleda edasi teiste konkurssidega. Järgnevalt töödeldakse avaldusi, et oleks lihtsam teha 

valikut. Juhul, kui lõppvaliku tegemine võtab oodatust kauem aega, tuleb kindlasti 

kandidaate sellest teavitada säilitamaks nende hulk. (Alas 2001: 61) 

Värbamist võib vaadelda kui protsessijada, mis eelkõige on suunatud inimestele, kes on 

seadnud enesele ajalised eesmärgid. Üldjuhul leiavad paremad kandidaadid endale töö 

esimesena ning seepärast ei ole mõistlik jätta värbamist juhuse hooleks ning tuleb olla 

veendunud, et kõige parem kandidaat saaks samuti värbamisest osa. Värbamist on vaja 

ajaliste ja rahaliste ressursside tõttu hoolikalt planeerida. (Vahur 2007: 18) 
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Iga värbamine on erinev, see sõltub nii ettevõtte tegevusest kui ka ametikohast, kuid iga 

värbamisprotsess koosneb kindlasti nii otsingust kui ka valikust. Otsingus leitakse 

võimalikult palju sobilikke kandidaate antud ametikohale, valikus aga sõelutakse välja 

kõige sobilikumad kandidaadid. (Sealsamas: 18-19) 

 

 

1.2 Personali värbamise ja valiku meetodid 

 

Värbamist planeerides peab ettevõte tegema otsuse milliseid, vahendeid ta kasutama 

hakkab (Alas 2001: 61). Värbamise võib jagada organisatsioonisisesteks ja 

organisatsioonivälisteks (Joonis 1), mis omakorda jaguneb värbamise allikateks ja 

vahenditeks (Türk 2005: 104). Mõlemal värbamisel on nii plusse kui ka miinuseid, millega 

tuleb arvestada enne värbamismeetodi valimist (Byarst, Rue 1991: 137). 

 

Joonis 1. Personali värbamise allikad ja vahendid (Türk 2005: 104) 

 

Ettevõttesisesel värbamisel antakse vabast ametikohast teada oma ettevõtte töötajatele ja 

organisatsioonisisesel värbamisel on erinevad võimalused (Alas 2001: 63-65): 

 edutamine; 

 ümberpaigutamine; 

 töötaja tagasi kutsumine. 

Organisatsioonisisese värbamise üheks võimaluseks on edutamine, ehk oma ettevõtte 

töötajale kõrgema ametikoha pakkumine. Töötaja ümberpaigutamine on töötajale teise 

Värbamine 

Organisatsioonisisesed allikad 

Organisatsioonisisesed vahendid 

Organisatsioonivälised allikad 

Organisatsioonivälised vahendid 
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töökoha pakkumine. Üldjuhul on see kas sama keerukusastmega või madalam ametikoht, 

kus muutuvad tööülesanded. Rotatsiooni puhul on tegemist vaid mingiks ajaks 

üleviimisega teisele ametile. Samuti kasutatakse organisatsioonisiseses värbamises endiste 

töötajate tagasi kutsumist, kus lahkunud töötaja kutsutakse tagasi ja talle pakutakse jälle 

ettevõttes tööd. (Alas 2001: 63-65, Türk 2005: 111-113) 

Juhul, kui soovitakse kasutada ettevõttesisest värbamist, tuleb pakkumine läbi mõelda ning 

kõigile peab olema info kättesaadav. Sellisel juhul, kui kõigil ettevõtte töötajatel on 

võimalik vabale ametikohale kandideerida, ei teki konflikte kellegi edutamise tõttu, sest 

kõigile on antud võrdne võimalus osaleda. (Türk 2005: 112) 

Organisatsioonisisesteks värbamise vahenditeks on (Sealsamas: 111): 

 reklaamleht, 

 elektrooniline info, 

 andmepangad. 

Organisatsioonisisesel värbamisel on nii plussid kui ka miinused millega tuleks arvestada, 

kui otsustatakse, millist värbamise meetodit hakatakse kasutama (Byars, Rue 1991: 137). 

Organisatsioonisesese värbamise plussideks on (Alas 2001: 67): 

 ettevõte tunneb enda kandidaate; 

 kandidaat tunneb ettevõtet; 

 töötajate motivatsiooni tõstmine. 

Organisatsioonisisese värbamise miinusteks on (Sealsamas; Byars, Rue 1991: 137-138): 

 suurenevad investeeringud juba olemasolevatesse töötajatesse; 

 ettevõttesse ei tule uusi ideid; 

 pingeline õhkkond kandidaatide vahel; 

 ei pruugita antud tööga toime tulla.  

Juhul, kui ettevõte teab, et töötajaid on vaja vaid teatud perioodiks, siis kasutatakse 

alternatiividena ka ületunnitööd, ajutisi töötajaid, allhanget ning töötajate rentimist (Türk 

2005: 107). 

Ületunnitöö ehk töötamine rohkem kui on lepingus kokku lepitud, seda alternatiivi 

kasutatakse juhul, kui lühikeseks perioodiks on vaja suurendada tööjõudu (Sealsamas: 108, 

Ületunnitöö). Ajutisi töötajaid kasutatakse juhtudel, kui lühikeseks perioodiks on vaja 
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rohkem tööjõudu. Allhanke puhul teeb lepingu järgi töö ära mõni teine ettevõte, et firma ei 

peaks lisatööjõudu palkama hakkama. Töötajate rentimiseks nimetatakse sellist juhtumit, 

mil kaks organisatsiooni on omavahel sõlminud lepingu, et üks ettevõte laenab teatud 

perioodiks teisest ettevõttest töötaja. (Türk 2005: 108-109) 

Organisatsiooniväline värbamine on uue töötaja palkamine väljastpoolt ettevõtet. 

Organisatsioonivälist värbamist kasutavad üldjuhul arenevad ettevõtted, kelle töö maht 

suureneb ning kellel tuleb seetõttu töötajatest puudu (Alas 2001: 65). Sellisel juhul 

palgatakse töötajad ettevõttest väljastpoolt (Türk 2005: 105). Sellise värbamise allikaid, 

mida on võimalik kasutada on (Sealsamas: 114-115, Alas 2001: 65-66):  

 koolide lõpetajad, 

 ettevõtteväline reserv, 

 töötud, 

 töötajate tuttavad, 

 individuaalsed töölepakkujad, 

 töötukassa tööotsijad, 

 personaliotsingu firmad. 

Koolide lõpetajad on üks tähtsamatest personalivärbamise allikatest. Koolidest saab 

värvata teoreetiliste teadmistega, kuid vähese praktilise kogemusega töötajaid 

(Alas 2001: 66). Paljud organisatsioonid teevad koolidega koostööd, näiteks kutsuvad 

õpilasi praktikale, et tulevikus nende hulgast endale töötajaid saada. Paljudel lõpetajatel on 

värsked ja uudsed teadmised ning ideed, kahjuks puudub värsketel lõpetajatel töökogemus 

ning nad vajavad tihti väljaõpet. (Türk 2005: 113-114) 

Ettevõtteväline reserv, ehk inimesed, kes on osalenud varasemates konkurssides, on kõige 

enamkasutatavam allikas, sest nende inimestega ollakse juba veidi tuttav. Samuti 

pakutakse tihti tööd teiste ettevõtete töötajatele, kes on kvalifitseeritud ja varasema 

töökogemusega. (Sealsamas: 115)  

Töötud on hea valik madalat kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel, kuid nende hulgast 

võib leida ka kvalifitseeritud tööjõudu. Sobivama ametikoha otsijad on inimesed, kes 

käivad tööl, kuid soovivad töökohta vahetada. Nad püüavad leida enda soovidele ja 

ootustele paremat ametit. Tihti käivad töötud ka ettevõtetes ennast isiklikult tutvustamas ja 

avaldamas soovi tööle kandideerida. (Sealsamas: 115-116)  
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Peamise värbamise allikana kasutatakse töötajate soovitusi. Olemasolevate töötajate 

tuttavad, keda töötaja soovitab tööle kandideerima, on hea võimalus saada endale head 

töötajat, sest soovitaja teab inimese oskusi ja isikuomadusi. (Alas 2001: 65) 

Individuaalsed töölepakkujad tulevad ettevõttes end ise tööle pakkuma. Töötukassal aga on 

olemas andmed tööotsijate, nende oskuste ja varasemate töökogemuste kohta. 

Personaliotsinguga tegelevad ettevõtted on palgatud töötajat otsiva ettevõtte poolt. 

(Sealsamas) 

Kõigepealt teatatakse vabade või uute töökohtade olemasolust ettevõttesiseselt 

(Sealsamas: 60). Seejärel tehakse kanali valik, ehk lähtuvalt sihtrühmast otsustatakse kuhu 

ja kuidas reklaamida vaba töökoha olemasolu (Mikiver 2010: 34). Ettevõte peab olema 

veendunud enne lõpliku otsuse tegemist, et kõik potentsiaalsed kandidaadid on juba oma 

soovi esitanud (Sealsamas). Ettevõtetele on oluline see, et tööle kandideerijad on alati 

kursis värbamise käiguga (Alas 2001: 60). Tööandjad peavad olema väga objektiivsed ja 

hindama kandidaadi juures vaid neid omadusi, mis on olulised ja seotud vaid konkreetse 

tööpakkumisega (Sealsamas: 61). 

Organisatsioonivälise värbamise vahendid on meetmed, mille abil saab leida teatud 

ametikohtadele kandidaate, kellel on sellised omadused, mida vastav ettevõte on 

kandidaatidele kehtestanud (Türk 2005: 116). Ettevõtteväliseid värbamise vahendeid on 

mitmeid (Joonis 2). 
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Joonis 2. Personalivärbamise vahendid (Türk 2005: 117) 

 

Reklaam peab tekitama kandidaadis huvi ning see peab sisaldama lühikest informatsiooni 

ettevõttest ning pakutavast ametikohast. Samuti peab reklaam sisaldama tingimusi ja 

nõudeid, millele peab kandidaat vastama ning kuidas tööle kandideerida. (Sealsamas: 118) 

Lühidalt peab reklaam sisaldama kuut erinevat punkti (Sealsamas: 118): 

 köitev ja tähelepanu püüdev pealkiri, 

 ettevõtte ja ametikoha nimi, 

 tööülesanded ja –kohustused, 

 nõuded kandidaadile, 

 esitatavate dokumentide loetelu, 

 kontaktandmed.  

Reklaamid jagunevad suunatud ja suunamata reklaamideks. Suunatud reklaam on mõeldud 

kindlale sihtgrupile. See sisaldab väga palju informatsiooni nii ettevõtte, ameti kui ka 

vajalike nõuete osas. (Sealsamas: 119) 

Suunamata reklaam aga sisaldab võimalikult vähe informatsiooni ning sellel puudub kindel 

sihtgrupp. Pakutavat ametit ei kirjeldata piisavalt täpselt ja see võib põhjustada üleliigset 

kandidaatide arvu ja nende seas on vähe nõuetele vastavaid inimesi. (Sealsamas) 

Personali-
värbamise 
vahendid 

Reklaam 

Interneti 
värbamine 

Töötajate 
soovitused 

Praktika 
Töötu-
kassa 

Personali-
üritused 

Personali-
firmad 
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Elektrooniline ehk interneti vahendusel värbamine on viimasel ajal muutunud väga 

populaarseks personalivärbamise vahendiks, sest see on soodne ja kerge viis kandidaatide 

leidmiseks. Eestis on samuti loodud värbamisega tegelevad andmebaasid, millest kaks 

kõige suuremat ja tuntumat on CV-Online ja CV-Keskus. Elektroonilise värbamise 

mooduseks on ka reklaam, mis lisatakse näiteks ettevõtte kodulehele või sotsiaalmeediasse. 

(Sealsamas: 120-122) 

Ettevõtete juhid peavad andma oma töötajatele võimaluse kaasa rääkida erinevate otsuste 

tegemisel, kaasa arvatud uue töötaja värbamisel. Kui töötajad teavad ettevõtte 

tulevikuplaanidest, siis on neil võimalik soovitada ka oma tuttavaid tööle. (Alas 2002: 119) 

Oma töötajate soovitusel inimeste leidmine on üks odavamatest värbamise vahenditest 

(Türk 2005: 124). Töötajad on kursis pakutava ametikohaga ja soovitavad oma tuttavaid, 

kes sellele ametikohale kõige paremini sobiksid (Alas 2001: 65). Samuti saavad 

kandidaadid usaldusväärset informatsiooni ettevõtte kohta ning neil on realistlikud ootused 

pakutavale. Paljud ettevõtted pakuvad oma töötajatele lisatasu kui nad on oma tuttaval 

soovitanud ettevõttega ühineda. Sellisel värbamisevahendil on aga miinuseks see, et tihti 

jäetakse teised kandidaadid konkurentsist välja ja väga heast töötajast võidakse ilma jääda. 

Samuti tunneb töötaja, kes oma tuttavat tööle soovitab, vastutust uue töötaja sobivuse 

kohta. (Türk 2005: 124-125) 

Ettevõtetel on hea värvata tööle üliõpilasi, kes on nende juures varem praktikal käinud. 

Praktika käigus on üliõpilased saanud ülevaate ettevõttest ja selle tegevusest. Ettevõte 

jällegi õpib tundma üliõpilast ja nähes tema potentsiaali antud ametikohale, on tulevikus 

tema palkamine lihtsustatud. Sellise värbamisvahendi kasutamine tagab pikemaajalise 

töötamise, sest töötaja on kursis ettevõttega ja ettevõte on tuttav töötajaga. 

(Sealsamas: 124) 

Töötukassa, endine tööturuamet, on organisatsioon, mis kogub infot vabade töökohtade ja 

–otsijate kohta (Sealsamas: 123). Töötukassa omab informatsiooni inimestest, kes otsivad 

tööd ja kes ise nende poole pöörduvad (Alas 2001: 65). Nad aitavad korraldada töötajate 

värbamist, viies kokku tööotsija ja –pakkuja (Türk 2005: 123). 

Personaliürituste käigus kohtuvad tööandjad potentsiaalsete töötajatega. Personaliürituste 

alla käivad erinevad koolitused ja konverentsid, mis võimaldavad sama tegevusvaldkonna 

töötajatel kohtuda. Sellistel üritustel on võimalik kohata häid töötajaid ja teha kindlaks 
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nende praeguse töökoha plussid ja miinused ning kujundada head kontaktid võimalike 

tulevaste töötajatega. (Sealsamas: 123) 

Personalifirmad tegelevad enamasti elektroonilise värbamisega, luues spetsiaalsed 

portaalid, kus ühendatakse tööpakkumiste ja tööotsijate kuulutused. Samuti tegelevad 

sellised firmad ettevõtte personalivajaduste väljaselgitamise ja –töötamisega. 

Personalifirmade suureks probleemiks on vähesed suhted klientidega, kus ei mõisteta 

ettevõtte ja ametikoha olemust, seetõttu ei pruugita leida kõige sobivam töötaja. 

(Sealsamas: 122) 

Nii nagu ettevõttesisestel on ka ettevõttevälistel värbamise meetoditel nii positiivseid kui 

negatiivseid aspekte, millega tuleb samuti värbamisvaliku tegemisel arvestada.  

Organisatsioonivälise värbamise plussid (Alas 2001: 67): 

 suur kandidaatide valik; 

 uued perspektiivid ettevõttele; 

 odavam ja kergem värvata. 

Ettevõttevälise värbamise miinusteks on (Sealsamas): 

 kandidaatide meelitamine on keeruline; 

 pikk kohanemise aeg; 

 võivad tekkida probleemid olemasolevate töötajatega.  

Personali valik on tööandjate ja kandidaatide omavaheline protsess. Selle protsessi käigus 

valitakse kõigi kandidaatide hulgast sobivaim kandidaat kasutamaks selle kindlaks 

tegemisel erinevaid valikumeetodeid. (Türk 2005: 127) 

Töötaja valikut ja tema sobivust teatud ametikohale peab saama põhjendada. Seetõttu peab 

personali valiku meetod võimaldama kindlaks teha kandidaadi sobivuse pakutud 

ametikohale (Sealsamas: 135). 

Selleks, et kandidaat osutuks valituks, peab ta vastama erinevatele valikukriteeriumitele. 

Kandidaadil peavad olema täidetud sihtrühmale esitatud nõuded. Peale selle peab 

kandidaat olema motiveeritud, mis määrab suuresti tema edukuse ametikohal. Isiku- ja 

iseloomuomadused peavad olema ametikohale vastavad. Inimene peab sobima ettevõtte ja 
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tema väärtushinnangutega. Kandidaadil peab olema hea õppimisvõime ja arenemise 

võimalus. (Rahandusministeerium 2016: 9) 

Selleks, et teada saada, kas kandidaat vastab kriteeriumitele, kasutatakse erinevaid valiku 

meetodeid, mille eesmärgiks on ennustada ja teada saada, millised on kandidaadi võimed ja 

kas ta vastab erinevatele kriteeriumitele, et olla pakutaval ametikohal edukas (Armstrong, 

Taylor 2014: 236). 

Personali valiku meetoditena kasutatakse (Türk 2005: 135): 

 CV ja ankeet, 

 taustauuringud ja soovitused, 

 testid ja käitumisülesanded, 

 intervjuu. 

CV ja ankeet on kandideerija elulugu, mis sisaldab tema isikuandmeid, andmeid hariduse, 

kvalifikatsiooni ja tööalaste kogemuste kohta (Sealsamas:139-140). Juba peale CV-de ja 

ankeetide laekumist toimub esmane kandidaatide sõelumine, mille käigus jäävad koheselt 

kõrvale vastava kvalifikatsioonita inimesed (Alas 2001: 61). Seejärel tehakse 

taustauuringud, mis annavad informatsiooni kandidaadi elu ja töökogemuse kohta (Türk 

2005: 144). Tuleb uurida, kas on vastukäivat informatsiooni ja mida endised tööandjad 

kandidaadi iseloomustuseks ütlevad (Mikiver 2010: 39). 

Viimastel aastatel on muutunud üha populaarsemaks taustauuringu tegemine 

sotsiaalmeedias, et kontrollida kandideerija tausta. Internetist võib isiku kohta leida nii 

tema töö- kui ka eraeluga seotud informatsiooni. Informatsioon ei ole privaatne kui 

kandidaat selle avalikult internetti laeb ning Eestis pole vastavat seadust, mis keelaks 

tööandjal kandidaadi andmeid sotsiaalmeediast otsida. (Suder 2013) 

Testidega saadakse ülevaade kandidaadi teadmiste ja võimete kohta. Testid jagunevad: 

 isiksustest, 

 intelligentsustest, 

 võimetetest, 

 teadmiste test, 

 valedetektoritestid. (Türk 2005: 153) 
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Isiksustestidega hinnatakse kandidaadi isiksust ja tema iseloomuomadusi. Kahjuks ei saa 

nende abil väga prognoosida, kuidas kandidaat tulevikus ametikohal hakkama saab ning 

näitajaid on väga raske mõõta. (Türk 2005: 154) 

Intelligentsustestiga hinnatakse mälu ja loogilist mõtlemist. Intelligentsuse ja IQ teste on 

lihtne koostada ja kerge läbiviia. (Sealsamas: 155-156) 

Võimete testis mõõdetakse inimese isiksuseomadusi ja füüsilisi võimeid. Näiteks antakse 

kandidaadile mõni käeline tegevus või lastakse tal teha füüsiliste võimete test, et hinnata 

kandidaadi vastupidavust. Võimete testi abil on võimalik kindlaks teha näiteks, kui kiiresti 

ja kvaliteetselt suudab kandidaat mingi tööalase ülesande sooritada. (Sealsamas: 154) 

Teadmiste testis saadakse teada kandidaadi teadmised, mis on antud ametikohal nõutud. 

Teadmisi on väga lihtne kontrollida ja sellisel juhul saab tööandja olla kindel, et kandidaat 

valdab töövaldkonda. (Sealsamas: 154) 

Valedetektoreid kasutatakse vaid väga äärmuslikel juhtudel, kuid millega testitakse öeldud 

vastuseid. Seda meetodit kasutatakse väga harva ja väga spetsiifilistel ametikohtadel. 

(Sealsamas: 157-158) 

Lisaks erinevatele testidele on võimalik kandidaati hinnata käitumisülesannete põhjal. 

Käitumisülesannetega saadakse ülevaade isiku oskustest antud valdkonnas, näiteks luuakse 

mingi eluline olukord ja vaadatakse kuidas kandidaat selle lahendab. (Alas 2001: 77) 

Intervjuu on üks põhilisi personali valiku meetoditest. Kandidaat annab ülevaate endast, 

oma teadmistest ja oskustest. Samuti saadakse infot tema iseloomu kohta ja sobivusest 

antud ametikohale. (Sealsamas: 160) 

Intervjuud jagunevad struktureeritud ja struktureerimata intervjuudeks. Struktureeritud 

intervjuu küsimused on intervjueerijal eelnevalt välja mõeldud ning neid esitatakse kindlas 

järjekorras. Struktureerimata intervjuud on vaba vestluse vormis. Selleks, et selline vestlus 

oleks edukas peab intervjueerija olema tuttav kandidaadi elulooga. Üha enam kasutatakse 

ka poolstruktureeritud intervjuud, mis hõlmavad nii valmismõeldud konkreetseid küsimusi, 

kui ka vaba vestlust. (Sealsamas: 161-162) 
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Nii nagu värbamise meetoditel, on ka intervjuudel positiivseid ja negatiivseid aspekte. 

Intervjuud kasutades tuleb need punktid endale selgeks teha ja negatiivsetest aspektidest 

hoiduda. 

Intervjuu eelisteks on (Armstrong, Taylor 2014: 236-237): 

 annab võimaluse kandidaadi käest küsida tema eelnevate kogemuste ja pädevuste 

kohta, mis on vajalikud antud kohale; 

 intervjueerija saab tutvustada ettevõtet ja pakutavat ametikohta täpsemalt; 

 intervjueeritaval on võimalik küsida küsimusi töö ja muude võimaluste kohta mida 

ettevõte pakub; 

 näost näkku kohtumisel saab intervjueerija parema ülevaate kandidaadist ja tema 

sobivusest ettevõttesse; 

 samuti saab kandidaat võimaluse tutvuda ettevõtte ja töötajatega. 

Intervjuu puudusteks on (Sealsamas): 

 intervjueerija võib hinnata kõigi kandidaatide puhul samu asju ning ülejäänud 

vastused võivad jääda kuulmata; 

 küsitleja võib hinnata kandidaati kallutatult. 

Peale valikumeetodite käiku teavitatakse kandidaate konkursi lõpptulemustest. 

Äraütlemiskirjad esitatakse mittevalitud kandidaatidele. Sobilikele kandidaatidele tehakse 

tööpakkumine, kuhu juurde on märgitud töötasu, katseaja pikkus ja tööle asumise kuupäev. 

(Rahandusministeerium 2016: 16-17) 

Peale värbamisprotsessi on vaja teha mõõtmine, et hinnata värbamisprotsessi. Esiteks 

mõõdetakse erinevaid kulusid, kandidaatide arvu, ajakulu ja kui paljud inimesed lõpuks 

läbisid katseaja ja jäid ettevõttesse tööle. Peale mõõtmisi saab värbamisprotsessi hinnata. 

Mõõtmise tulemuste järgi tehakse järeldused kui edukas oli värbamisprotsess ja selle 

tulemusel teatakse kas järgmisel korral on vaja midagi muuta. (Mikiver 2010: 44) 
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1.3 Raamatupidajate kvalifikatsioon ja neile esitatavad nõuded 

 

Töötajate planeerimine peab olema strateegiline ja läbimõeldud. Selleks, et ettevõte oleks 

konkurentsivõimeline, peavad tema töötajad olema paremate võimete ja oskustega kui 

tema konkurentide omad. (Armstrong, Taylor 2014: 213) 

Tööle kandideerides on võimalik kandidaatide sihtrühmale esitada väga erinevaid nõudeid, 

mida saab tuua välja järgnevalt (Armstrong 2006: 410-411): 

 tehnilised oskused, mida inimene pead oskama ja suutma teha; 

 käitumis- ja suhtlemisnõuded, ehk millist tüüpi käitumis- ja suhtlemisoskus peab 

edukal kandidaadil olema, et oma tööülesandeid hästi täita; 

 kvalifikatsioon ja koolitused, ehk millised tehnilised või akadeemilised 

kvalifikatsioonid või koolitused peavad olema kandidaadil läbitud, et ta oleks 

potensiaalne kandidaat antud ametikohale; 

 kogemus, kas kandidaadil on antud ametikohal varasemaid töökogemusi, et ta 

suudaks olla edukas ja teha tööd hästi; 

 konkreetsed nõudmised, näiteks kas kandidaadil peab olema võõrkeele või arvuti 

kasutamise oskus; 

 erinõuded, näiteks kas kandidaadil on olemas autojuhiload, et sõita klientide juurde 

või kas tal on võimalik töötada ka väljaspool tööaega. 

Kvalifikatsioonid on ametlikult tunnustatud oskused, millega kaasnevad erinevad õigused 

ning kohustused. Kvalifikatsioonid jaotuvad kaheks:  

 formaalhariduslikud kvalifikatsioonid, mille alla kuuluvad üldharidus, mis hõlmab 

alg-, põhi- ja keskharidust, kutseharidus ja kõrgharidus; 

 kutsekvalifikatsioonid. (Haridus) 

Inimene on saavutanud kvalifikatsiooni, kui ta on saanud teadmised ja oskused vastavalt 

kindlaksmääratud standarditele. Kvalifikatsiooni saamiseks võib inimene õppida, või saada 

töökohas piisavad ametialast töökogemust. Tulevikus annab kvalifikatsioon inimesele 

suurema väärtuse ka tööturul. (OECD 2007: 21-22) 

Raamatupidamise kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ja sellel 

alal töötavate inimeste vajalikke oskusi ja teadmisi (Blank, 2012). 



20 

Raamatupidamisalastes kutsestandardites on kolm võimalikku taset: raamatupidaja, 

vanemraamatupidaja ja juhtivraamatupidaja. Nendes kolmes kutsestandardis on ära toodud 

tööks vajalikud isikuomadused (Raamatupidaja 2017: 2, Vanemraamatupidaja 2017: 2, 

Juhtivraamatupidaja 2017: 2): 

 pinge- ning stressitaluvus, 

 keskendumisvõime, 

 koostöövõime, 

 täpsus, 

 õppimisvõime, 

 otsustusvõime ning iseseisvus, 

 vastutusvõime, 

 analüütiline võimekus ja loogiline mõtlemine, 

 ausus ja usaldatavus. 

Raamatupidajate kutse-eetika koodeks toob välja veel neli põhinõuet koodeksi eesmärkide 

saavutamiseks (Raamatupidaja kutse-eetika koodeks, 2003: 2): 

 usaldusväärsus, 

 kompetentsus, 

 kvaliteet, 

 kindlustunne. 

Ettevõtted esitavad oma töötajatele ja kandidaatidele erinevaid nõudeid, aga siiski tuleks 

lähtuda kutsestandardist. 

Kutsestandardis on kirjas ka raamatupidaja ametikohale vajalikud kompetentsid. Need 

hõlmavad teadmisi finantsarvestusest, maksuarvestusest ja juhtimisarvestusest 

(Raamatupidaja 2017: 2-3). 

Raamatupidaja kutsestandardis välja toodud teadmised finantsarvestusest on (Sealsamas): 

 finantsarvestuse põhimõtted ja meetodid, 

 õigusaktid, 

 teadmised sisekontrollist, 

 arvestusmeetodite erisused, 

 EFS ehk Eesti Finantsaruandluse Standard. 
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Vanemraamatupidajal peavad olema lisaks eelnevatele finantsarvestuse teadmistele 

omandatud veel IFRS of SME ehk Rahvusvaheline Finantsaruandluse Standard ning 

auditi alused (Vanemraamatupidaja 2017: 2-3, SME IFRS). Juhtivraamatupidaja 

standardit omaval raamatupidajal peavad olema lisaks eelnevatele raamatupidajate ja 

vanemraamatupidajate finantsarvestuse teadmistele ka teadmised konsolideerimisest 

(Juhtivraamatupidaja 2017: 2-3). 

Raamatupidaja tase V omandanud raamatupidajal on baasteadmised maksundusest ning 

maksundust reguleerivatest õigusaktidest (Raamatupidaja 2017: 3). Teadmised 

maksundusest on erinevatel raamatupidajate kutsestandarditel samad, kuid 

juhtivraamatupidajatel peavad olema veel teadmised rahvusvahelistest 

maksulepingutest (Vanemraamatupidaja 2017: 3, Juhtivraamatupidaja 2017: 3). 

Juhtimisarvestuse alastest teadmistest peavad raamatupidajatel olema omandatud 

statistika alused ning kulu- ja juhtimisarvestuse alused (Raamatupidaja 2017: 3). 

Vanemraamatupidajad ja juhtivraamatupidajad peavad olema omandanud ka teadmised 

majandusanalüüsist ning KMK ehk kulude käitumise analüüsist (Vanemraamatupidaja 

2017: 3, Juhtivraamatupidaja 2017: 3). 
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2. RAAMATUPIDAJATE KVALIFIKATSIOON JA 

VÄRBAMISE MEETODID RAAMATUPIDAMISBÜROODES 

 

2.1 Andmete ja valimi kirjeldus 

 

Empiirilise osa eesmärgiks oli analüüsida Eestis tegutsevate raamatupidamisbüroode 

raamatupidajate kvalifikatsiooni ja nende leidmiseks kasutatavaid värbamise meetodeid, 

allikaid ja vahendeid. 

2015. aasta seisuga oli raamatupidamise, auditeerimise ning maksualase nõustamisega 

tegelevaid ettevõtteid Eestis registreeritud 3 096 (EM009). Nende esmaste andmete põhjal 

koostati uurimistöö, mille tegemine koosnes erinevatest etappidest: 

 erialase kirjanduse põhjal küsimustiku koostamine; 

 küsimustike edastamine; 

 vastuste töötlemine ja analüüs; 

 lõppjärelduste tegemine. 

Esmalt tutvuti erialase kirjandusega, et püstitada töö eesmärgid ja koostada 

uurimisküsimused.  

Uurimisküsimustele vastuse saamiseks kasutati nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset 

andmete kogumise ja analüüsimise meetodit. Kvalitatiiv-kvanitatiivses uurimistöös on 

ühendatud mõlemad meetodid, kus kombineeritakse omavahel kvalitatiivse ja 

kvantitatiivse uurimistöö osad (Õunapuu 2014: 68-69). 

Kvantitatiivses uurimises kasutatakse arvulisi näitajaid ja statistikat (Sealsamas: 61). 

Kvalitatiivses uurimises kasutatakse aga neid andmeid, mille töötlemisel ei kasutata 

arvulisi näitajaid ja uurimuse korral vastatakse küsimustele miks ja kuidas, samuti 

tegeldakse objektide kirjeldusega ja inimeste uurimisega. (Leherand 2008). 

Uurimistöös kasutati uurimismeetodina küsitlusi raamatupidamisbüroodega. 

Küsimustikuga on võimalik haarata rohkem inimesi ning see säästab rohkem aega 

(Hirsijärvi jt 2005: 182). 

Küsimustik koosnes 26 küsimusest, mis olid nii avatud kui ka valikvastustega. 



23 

Raamatupidamisteenust pakkuvate ettevõtete seast moodustati valim juhuslikkuse teel ja 

koostati põhimõttel, et küsitlus saadetakse raamatupidamisbüroodele üle Eesti. Ettevõtete 

andmed saadi Inforegistri koduleheküljelt ja Infotelefon 1182 otsingust (Inforegister, 

Infotelefon). Koheselt jäeti välja ettevõtted, kellel oli lisainformatsiooni kirjutatud, et 

ettevõttes töötab ainult üks inimene. Osad ettevõtted, kellele e-kiri saadeti, tegelesid mitme 

tegevusvaldkonnaga, millest üks oli ka raamatupidamisteenuse pakkumine.  

Küsimustik lisati Google Docsi keskkonda ja küsimustiku link saadeti edasi e-posti teel, et 

tagada vastajate anonüümsus. 

Kokku saadeti 172 küsimustikku lingiga, millele raamatupidamisbürood said vastata 

05.10.2017-16.10.2017. Koheselt vastasid 4 ettevõtet, et ettevõtte juht ongi 

raamatupidajaks ja rohkem neil töötajaid ei ole. Üks meil saadeti ka Eesti 

Raamatupidamisettevõtete Liidule, et nad edastaksid antud lingi oma liikmetele. 

Küsimustikule vastas kokku 34 ettevõtet, mis on 19,8% kogu valimist. Saadud tulemusi 

analüüsiti üldistatult ja tagati ettevõtete anonüümsus. Arvandmete töötlemiseks kasutati 

Microsoft Exceli programmi. 

Küsimustikule vastas 34 ettevõtet üle Eesti (Joonis 3). Kolm ettevõtet tegutseb mitmes 

piirkonnas. Üks vastaja tegutseb nii Tartu- kui ka Ida-Virumaal, üks Harju- ja Tartumaal 

ning üks Tartumaal, Harjumaal ja Soomes. 

 

 
Joonis 3. Vastajate arv asukoha järgi 

Ühtegi vastanut ei olnud Võru ega Lääne-Viru maakondadest. Autor usub, et teiste 

maakondade raamatupidamisbürood annavad raamatupidajate kvalifikatsiooni ja värbamise 

meetodite kohta ülevaate ka nende maakondade büroode kohta kust vastuseid ei tulnud. 
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Peale vastuste saamist asuti neid töötlema ja analüüsima. Tulemuste põhjal on võimalik 

teha järeldusi raamatupidajate kvalifikatsiooni ja värbamise meetodite kohta 

raamatupidamisbüroodes. 

 

 

2.2 Uurimistulemused ja analüüs 

 

Küsimustikule vastas 34 raamatupidamisteenust pakkuvat ettevõtet üle Eesti. Töö autor 

usub, et saadud vastused on arvestatavad ja iseloomustavad raamatupidamisbüroosid. 

Büroode klientide arv on erinev, seetõttu on erinev ka töömaht, sellest sõltub samuti, kui 

palju vajavad raamatupidamisbürood raamatupidajaid (Joonis 4).  

 

 

Joonis 4. Klientide ja raamatupidajate arv ettevõtetes 

 

Üks viie raamatupidajaga ettevõte ei soovinud avaldada enda klientide arvu. Samuti lisas 

üks kahe raamatupidajaga ettevõte, et neil on igakuiselt 25 klienti, millele lisandub veel 

umbes 300 majandusaastaaruannet. 

Ettevõtete klientide tegevusvaldkonnad on samuti väga erinevad. Vaid üksikud 

küsitletavad ettevõtted pakuvad teenust vaid kindla tegevusvaldkonnaga klientidele. Kahe 

ettevõtte klientideks on vaid ehitusvaldkonnas tegutsevad ettevõtted, kolmel ettevõttel 

teenindusvaldkonnas tegutsevad, kahel kaubandusvaldkonnas tegutsevad ja ühe 

raamatupidamisbüroo kliendid tegelevad vaid põllumajandusega. 
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Üksteist raamatupidamisbürood ehk 32,4% võtavad oma klientide soove arvesse uute 

raamatupidajate värbamisel. Kaheksa ettevõtet ei küsi üldse klientide arvamust ning 

viisteist bürood vastas küsimusele „nii ja naa“. 

Uurimistulemustest selgus, et kõige rohkem tegeleb raamatupidamisbüroodes 

raamatupidajate värbamisega juhatus või omanik (Joonis 5). Vaid kahel ettevõttel on 

palgatud tööle värbamisspetsialist, kes tegeleb uute raamatupidajate tööle võtmisega. Üks 

ettevõte kasutab ka värbamisbüroo teenust. 

 

 

Joonis 5. Raamatupidajate värbamisega tegelevad isikud raamatupidamisbüroodes 

 

73,5% küsimustikule vastanud raamatupidamisbüroodes tegelevad raamatupidajate 

värbamisega ettevõtete omanikud. 14,7% ettevõtetest tegeleb sellega tegevjuht ja vaid 

5,9% vastanutest on palganud värbamisspetsialisti ehk personalijuhi. 

Väga vähesed raamatupidamisbüroodest on välja töötanud värbamisstrateegiad. Vaid viis 

ettevõtet kirjutasid, et nad on värbamisstrateegiad välja töötanud ja viis ettevõtet vastasid 

antud küsimusele „nii ja naa“. Uuringust selgus, et 24 vastanut ehk 70,6% kõigist 

küsitlusele vastanud ettevõtetest ei ole värbamisstrateegiaid oma ettevõttes raamatupidajate 

palkamiseks välja töötanud. 

Raamatupidamisbürood, kes vastasid, et neil on värbamisstrateegiad välja töötatud, 

kirjeldasid enda strateegiat järgnevalt: 

 reklaam; 

 vastava hariduse aga ilma kogemuseta töötajad, keda ise hiljem välja õpetatakse; 

 kuulutus kooli seinalehel või meilis, proovitöö ja praktika, väljaõpe töökohas; 

 üritatakse varasemaid vigu vältida; 

 jada millest lähtutakse ehk värbamine on etapiline; 
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 vaadatakse haridust, kogemust, hinnatakse õppimisvõimet, meeskonnatöö oskust, 

pealehakkamist. 

Ettevõtete kandidaatide sihtrühmad on samuti väga erinevad. Erinevate nõuetena toodi 

välja: 

 osalist tööd otsiv, 

 raamatupidamise algteadmisi omav isik, 

 erialane haridus, 

 õppimisvõime, 

 praktiline kogemus – toodi välja, et võib olla ka koolis tehtud praktika, 

töökogemus, 

 motiveeritud, 

 õpilased, äsja lõpetanud ja alustavad raamatupidajad, 

 stressitaluvus, 

 vastava haridusega, aga kogemuseta, 

 kutsekvalifikatsioon V tase, 

 püsivus, 

 täpsus, 

 loogiline mõtlemine, 

 võimeline teha iseseisvalt tööd, 

 tutvus, töötuks jäänud endised kolleegid, 

 suhtumine töösse, 

 elementaarsed oskused. 

Ettevõtete toodud sihtrühma nõuded on väga erinevad sõltuvalt ettevõttest. Mõni ettevõte 

soovib alles algajat raamatupidajat, keda ise välja koolitada, teised aga juba kogemusega 

töötajat. 

Küsimustikus sihtrühmale esitatavate nõuete vastused ja esitatavad nõuded 

raamatupidajatele tööle kandideerimisel oleksid pidanud olema samad. 

Raamatupidamisbürood vastasid aga tööle kandideerimisel esitatavateks nõueteks rohkem 

punkte. 
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Eelnevatele sihtrühma nõuetele lisaks toodi välja tugev õpivõime ja töötahe, nobedad 

näpud ja kõrge IQ, testi soorituse tulemus, kutsetunnistus, soov areneda, inglise keele 

oskus. 

Kolm küsitletud ettevõtet kasutab vaid ettevõttesisest värbamist, üksteist ettevõtet kasutab 

nii ettevõttesisest kui –välist värbamist ja ülejäänud kakskümmend vaid ettevõttevälist 

värbamist. 

Ettevõttesisesel värbamisel on erinevad võimalused mida ettevõtted kasutavad. Töötajate 

edutamist kasutab viis ettevõtet, ümberpaigutamist samuti viis ning töötajate 

tagasikutsumist neli raamatupidamisbürood.  

Organisatsioonisisese värbamise vahenditena kasutatakse viies ettevõttes reklaamlehte, 

seitse kasutavad elektroonilise informatsiooni saatmist, kaheksa raamatupidamisbürood 

aga andmepankasid ja kolm ettevõtet vestleb oma töötajatega. 

Organisatsioonivälisel värbamisel on rohkem värbamise vahendeid mida ettevõtted 

kasutavad (Joonis 6). Põhilisteks värbamise meetoditeks on töötajate tuttavad, 

personalifirmad, töötukassa kaudu tööotsijad, praktika kaudu, värbamine internetist ning 

reklaam. 

 

 

Joonis 6. Organisatsioonivälise värbamise vahendid. 

 

Küsitlusele vastanud raamatupidamisbüroodest seitseteist kuulavad uute raamatupidajate 

värbamisel oma töötajate soovitusi. Seitse ettevõtet kasutab personalifirmat ja üksteist 

töötukassa teenuseid. Kõige rohkem kasutatakse aga praktikat ja värbamist interneti teel, 

neid mõlemat kasutab üheksateist ettevõtet. Reklaami kasutab, aga üheksa küsitluses 

osalenud raamatupidamisbürood. 
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Ettevõttevälise värbamise vahendina kasutati väga suurel osal töötajate soovitusi, järelikult 

ettevõttevälise värbamise allikatena kasutatakse palju ettevõtte omaniku või töötajate 

tuttavaid (Joonis 7). 

 

 

Joonis 7. Ettevõttevälised värbamise allikad 

 

Kõige enam kasutatakse töötajate ja omanike tuttavaid, koguni 22 küsitlusele vastanud 

ettevõtet. Järgnevalt kasutatakse koolide lõpetajaid, keda toodi mitmel korral välja ka 

kandidaatide sihtrühmale esitatud nõuetes. Koguni kümme ettevõtet võtab tööle teise 

ettevõtte töötaja ja üheksa raamatupidamisbürood palkab raamatupidajaks hetkel töötu 

inimese. Ettevõttevälist reservi kasutab vaid kolm küsitlusele vastanud 

raamatupidamisbürood. 

Raamatupidamiskvalifikatsioon hõlmab endas nii haridust kui ka töökogemust. Sõltuvalt 

ettevõttest hinnatakse ka kvalifikatsiooni tähtsust erinevalt (Joonis 8). 

 

 
Joonis 8. Raamatupidamis kvalifikatsiooni tähtsus raamatupidajatel 

Raamatupidamiskvalifikatsiooni peavad väga oluliseks 50% ettevõtetest. Vaid kaks 

vastajat, mis moodustavad 5,88% vastajatest, ei pea kvalifikatsiooni oluliseks. 
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Raamatupidamiskvalifikatsiooni näitab nii haridus kui ka töökogemus. Järgnevas tabelis 

(Tabel 1) on välja toodud raamatupidamisbüroode raamatupidajate võrdluse tabel, mis 

sisaldab raamatupidajate arvu ettevõttes, kutsetunnistust omavate raamatupidajate arvu, 

erialast haridust omavate raamatupidajate arvu ja kui paljud raamatupidajad omavad 

pikaajalist töökogemust. 

 

Tabel 1. Raamatupidajate kvalifikatsioon ettevõtetes (tk) 

 

Raamatupidajate 

arv ettevõttes 

Kutsetunnistust 

omavad 

raamatupidajad 

Haridust 

omavad 

raamatupidajad 

Pikaajalist 

töökogemust 

omavad 

Ettevõte 1 2 2 2 1 

Ettevõte 2 3 2 3 2 

Ettevõte 3 2 0 2 1 

Ettevõte 4 3 0 2 3 

Ettevõte 5 6 4 6 6 

Ettevõte 6 6 x 6 6 

Ettevõte 7 7 3 6 4 

Ettevõte 8 1 1 1 1 

Ettevõte 9 7 2 7 5 

Ettevõte 10 2 0 0 1 

Ettevõte 11 5 x 4 5 

Ettevõte 12 3 2 3 0 

Ettevõte 13 1 1 1 1 

Ettevõte 14 3 1 2 3 

Ettevõte 15 10 9 9 10 

Ettevõte 16 3 0 3 3 

Ettevõte 17 2 0 2 2 

Ettevõte 18 46 22 46 43 

Ettevõte 19 1 1 1 1 

Ettevõte 20 2 0 1 2 

Ettevõte 21 2 0 2 2 

Ettevõte 22 1 1 1 1 

Ettevõte 23 1 0 1 1 

Ettevõte 24 3 0 3 3 

Ettevõte 25 3 0 3 2 

Ettevõte 26 1 1 1 1 

Ettevõte 27 2 0 1 1 

Ettevõte 28 4 0 3 2 

Ettevõte 29 4 0 4 4 

Ettevõte 30 6 0 5 6 

Ettevõte 31 25 x 25 x 

Ettevõte 32 11 6 11 x 

Ettevõte 33 1 0 0 0 

Ettevõte 34 22 5 20 20 

Kokku 201 63 187 143 
Märkus. Tabelis kasutatav X väärtust ei ole võimalik arvuliselt väljendada. 
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Raamatupidamisbürood, kes tõid välja, et nad ei oska öelda kui paljud nende 

raamatupidajatest omavad Kutsekoja kutsetunnistust, kirjutasid juurde, et nad ei pea selle 

olemasolu vajalikuks. 

Raamatupidamisbüroodes töötavatest raamatupidajatest omavad erialast haridust 187 

raamatupidajat ja pikaajalist töökogemust 143 raamatupidajat. Töökogemuse kogu näitaja 

ei ole arvuliselt täpne, sest kaks ettevõtet ei osanud täpselt öelda kui paljud nende 

raamatupidajatest on pikaajalise töökogemusega. 

Üks ettevõte tõi välja, et nende büroos töötab vaid üks raamatupidaja, kellel ei ole 

kutsekvalifikatsiooni, erialast haridust ega töökogemust. 

Mitmed raamatupidamisbürood märkisid sihtgrupile esitavates nõuetes ja ettevõttevälise 

värbamise allikana koolide lõpetajaid. Ettevõtted soovivad tihti oma töötajate seas näha 

noori raamatupidajaid ja seetõttu võtavad nad õpilasi praktikale (Joonis 9). 

 

 

Joonis 9. Kui paljud raamatupidamisbürood võtavad õpilasi praktikale 

 

73,5% vastanud ettevõtetest võtab oma raamatupidamibüroosse õpilasi praktikale. Praktika 

käigus on võimalik ettevõttel õpilasele tutvustada oma firmat ja sobivuse korral ta edaspidi 

tööle värvata. 

Järgnevalt tõid ettevõtted välja ka selle, et isegi kui nad ei ole seni praktikante praktikale 

võtnud, siis on nad kindlasti sellistele pakkumistele avatud. Umbes pooled ettevõtete 

praegustest töötajatest, kes on varasemalt õpilasi praktikale võtnud, on nad ka enda juurde 
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tööle jätnud. Üks ettevõte tõi välja, et kahjuks pole tal piisavalt tööd, et võtta lisaks üks 

raamatupidaja, näiteks praktikant. 

Nii nagu värbamise meetodite juures oli võimalik kasutada erinevaid allikaid ja vahendeid, 

on mitmeid võimalusi ka valikuid tehes. Valikut tehes kasutavad raamatupidamisbürood 

erinevaid meetodeid (Joonis 10). 

 

 

Joonis 10. Valiku meetodite kasutamine raamatupidamisbüroodes 

 

Kõige populaarsemaks valiku meetodiks on intervjuu. Intervjuu käigus on võimalik 

kandidaati küsitleda ja selle kaudu teda tundma õppida. CV-d ja ankeeti kasutavad 21 

raamatupidamisbürood, mis annavad esmase ülevaate kandidaadi hariduse ja töökogemuse 

kohta. Kakskümmend raamatupidamisbürood peavad väga oluliseks soovitusi. Soovitusi 

annavad tavaliselt endised töökaaslased või kolleegid, kes oskavad kandidaati ja tema tööd 

hinnata. 55,88% ehk üheksateist ettevõtet kasutab ka taustauuringuid ja kaks ettevõtet 

teevad oma valiku tutvuste põhjal. 

Lisaks eelnevatele valiku meetoditele on võimalik kasutada ka erinevaid teste (Joonis 11). 

Testide põhjal on võimalik hinnata kandidaadi oskusi ja teadmisi mis tal antud töös vaja 

läheb. 
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Joonis 11. Testide kasutamine valiku meetodina raamatupidamisbüroodes 

 

Pooled küsitlusele vastanud raamatupidamisbüroodest kasutavad värbamisel ka teste. 

Kõige populaarsemaks testiks on teadmiste test, mida kasutab kaksteist küsitlusele 

vastanud raamatupidamisbürood. Intelligentsustesti kasutab neli ettevõtet ja valedetektori 

testi ei kasuta ükski küsitlusele vastanud büroodest. 

Peale valikute tegemist on vaja kandidaate teavitada ka värbamise tulemustest, ehk kas nad 

on osutunud valituks või mitte. On kolm kõige levinumat kandidaadi teavitamise 

moodust – meili teel, siis telefoni teel või isiklikult (Joonis 12). 

 

 

Joonis 12. Värbamisvaliku teavitamine kandidaatidele. 

 

Kaks raamatupidamisbürood tõid välja, et mittesobivusel jätavad nad tihti kandidaati 

teavitamata. Kaks ettevõtet teavitavad sobivusest või mittesobivusest kohe intervjuu 

käigus. Üksteist raamatupidamisbürood toovad välja, et kasutavad nii meili kui ka telefoni 

teel kandidaatide teavitamist. Üks büroo nendest üheteistkümnest tõi täpsustavalt välja, et 

kui inimene on käinud ka intervjuul, siis antakse tagasiside alati telefoni teel, olenemata 
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tulemusest. Neliteist raamatupidamisbürood kasutavad aga ainult elektroonset varianti. 

Kaks ettevõtet ei teavita üldse kandidaate, sest uusi töötajaid pole neil plaanis juurde võtta 

ja viimasel ajal pole korraldanud ka konkurse. 

Kuna värbamine on pikk ja etapiline jada, seega küsiti raamatupidamisbüroodelt ka, kas 

nad tegelevad värbamisprotsessi hindamisega. Kaks raamatupidamibürood vastasid 

küsimusele jaatavalt, seitse ettevõtet vastas „nii ja naa“ ning lausa 25 

raamatupidamisbürood, mis moodustab 73,5% küsitlusele vastanutest, ei tegele 

värbamisprotsessi hindamisega. 

Need ettevõtted, kes hindamisega tegelevad, tõid välja, et kõik juhid analüüsivad oma 

tegevust, et parandada oma strateegiat. Kaks ettevõtet tõid välja, et suurt analüüsi küll ei 

tehta, aga siiski mõeldakse kogu protsess hoolega läbi. Vaid üks ettevõte mõtleb 

värbamisprotsessi hindamisel läbi kas ja millised kandidaadid jäävad ettevõtte reservi ja 

milline olukord on hetkel nii-öelda kandidaatide turul. 
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KOKKUVÕTE 

 

Tänapäeva kiiresti arenevas ühiskonnas soovivad kõik ettevõtted oma konkurentidest 

paremad olla, seda soovivad ka raamatupidamisbürood. Seetõttu peavad nad oma töötajaid 

väga hoolega valima, et palgatud saaks kõige sobivam kandidaat. 

Eesmärgi täitmiseks peavad kõik ettevõtted tegelema personali värbamise planeerimise ja 

värbamise meetodite väljatöötamisega. Kõigi ettevõtete värbamise meetodid on erinevad, 

sõltuvalt ettevõttest ja pakutavast ametikohast. 

Personali värbamises ja planeerimises peavad ettevõtted lähtuma eelkõige kahest etapist. 

Esmalt peavad nad kindlaks määrama kui palju töötajaid neil on vaja palgata ja määrama 

sihtgrupi, ehk milline kvalifikatsioon peab kandidaatidel olema ja millised nõuded nad 

kandidaatidele esitavad. Teises etapis peab sobilikud inimesed kandideerima meelitama. 

Kvalifikatsioonid jagunevad formaalhariduslikeks ja kutsekvalifikatsioonideks. 

Kutsekvalifikatsioonid jagunevad veel omakorda raamatupidaja, vanemraamatupidaja ja 

juhtivraamatupidaja kutsestandarditeks. 

Kandidaatide kandideerima meelitamiseks on võimalik kasutada ettevõttesiseseid ja 

ettevõtteväliseid meetodeid. Siseste meetodite korral toimub oma töötajate ametialane 

edutamine või tööde ümberjaotamine. Väliste meetodite korral, mida kasutatakse rohkem 

just arenevates ettevõtetes, palgatakse inimesed ettevõtte väliselt. 

Ettevõttevälisel värbamisel kasutatakse kandidaatide ligimeelitamiseks erinevaid 

vahendeid. Nende seas on kõige põhilisemaks reklaam, internetivärbamine, praktikandid, 

töötajate poolt soovitatud inimesed, töötukassa, personaliüritusi ja personalifirmasid. 

Samuti kasutatakse värbamisel erinevaid allikad ehk keda on võimalik üldse värvata. 

Erinevateks allikateks on näiteks töötud, koolide lõpetajad, teiste ettevõtete töötajad, 

töötajate tuttavad ja ettevõtteväline reserv. 

Töötaja lõpliku valiku tegemiseks kasutatakse ka erinevaid valiku meetodeid. Valiku 

meetoditest kõige põhilisemad on CV ja ankeet ning intervjuud. Veel on võimalik kasutada 
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taustauuringuid ja varasemate tööandjate soovitusi ning erinevaid teste ja 

käitumisülesandeid. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida Eesti raamatupidamisbüroodes töötavatele 

raamatupidajatele esitatavaid nõudeid ja nende kvalifikatsiooni ning personali leidmise 

meetodeid. Vastavalt uurimiseesmärgile seati ka uurimisküsimused. 

Uurimisküsimustele vastuse saamiseks kasutati kvalitatiivset ja kvantitatiivset 

andmetekogumise ja analüüsimise meetodit. Uuringus koostati küsimustik, millele vastas 

34 raamatupidamisbürood üle Eesti.  

Eestis tegutsevates raamatupidamisbüroodes tegeleb värbamisega põhiliselt ettevõtte 

omanik. Vaid viis küsitletud ettevõtet on välja töötanud värbamisstrateegiad, mis on 

aluseks valikute tegemisel. 

Raamatupidamisbürood esitavad oma raamatupidajatele väga erinevaid nõudeid, nende 

seas, nii tehnilisi oskusi, kui ka isikuomadusi. Põhilisteks nõueteks raamatupidajatele on 

loogiline mõtlemine, suhtlemisoskus, pingetaluvus, kannatlikkus, täpsus ja julgus vastu 

võtta otsuseid.  

Üldiselt peetakse kvalifikatsiooni väga oluliseks näitajaks. Kutsekvalifikatsiooni olemasolu 

raamatupidamisbürood raamatupidajatelt ei nõua. Küll aga soovitakse, et raamatupidajatel 

oleks erialane haridus ning varasem töökogemus. 

Raamatupidamisbürood rakendavad nii ettevõtteväliseid kui ka -siseseid värbamise 

meetodeid. Ettevõttesiseste meetoditena kasutatakse nii edutamist, töötajate 

ümberpaigutamist, kui ka endiste töötajate tagasi kutsumist. Ettevõtteväliste värbamise 

vahenditena kasutatakse põhiliselt töötajate leidmist praktika kaudu, interneti vahendusel 

ning töötajate soovitusi. Kõige rohkem kasutatakse organisatsiooniväliste värbamise 

allikatena töötajate tuttavaid ning koolide lõpetajaid. 

Raamatupidajate valiku tegemiseks kasutatakse kõiki võimalikke variante, intervjuud, 

soovitusi, taustauuringuid ning CV-d ja ankeeti. Raamatupidamisbürood kasutavad 

kandidaatide seast valiku tegemisel ka teste. Kaheks kõige populaarsemaks testiks on 

intelligentsustest ja teadmiste test. 
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73,53% küsitlusele vastanud raamatupidamisbüroodest ei tegele värbamisprotsessi 

hindamisega. 

Bakalaureusetöö autor teeb ettepaneku, et raamatupidamisbürood töötaks välja värbamise 

ja valiku meetodid, et olla kindel, et vabale ametikohale leitakse just kõige õigem inimene. 

Kindlaks määratud sihtrühm on vaid väike osa sellest, mida värbamisstrateegiate 

väljatöötamine tegelikult nõuab. 

Samuti usub töö autor, et bürood võiksid hakata ka värbamisprotsessi hindama. Sellisel 

juhul teeksid nad muudatusi, et leida veel rohkem ja paremaid kandidaate vabale 

ametikohale. 

Tööd on võimalik edasi uurida. Sellisel juhul tuleks küsida praktikale võtmise või mitte 

võtmise põhjuseid ning mille alusel õpilasi praktikale võetakse. Samuti on võimalik edasi 

uurida ka töötajate motivatsiooni. 
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ACCOUNTANTS QUALIFICATIONS AND RECRUITMENT 

METHODS IN ACCOUNTANCY OFFICES 

 

SUMMARY 

 

Every business in this rapidly evolving society wants to be the best, also accountancy 

offices. Therefore they have to choose their employees very carefully, to hire the most 

preferable candidate. To achieve the purpose, every business has to develop recruitment 

methods and staff management. The recruitment methods of different companies vary 

depending on the company and the posts offered. 

To achieve their purposes, every business must doing personnel recruitment and planning, 

the companies have to consider two things. First of all they have to find out how many 

employees they need and what kind of qualifications they demand. Secondly how attract 

suitable people to apply for the position. 

Qualifications are divided into formal educational and vocational qualifications. 

Vocational qualifications are further divided into accountant, senior accountant and chief 

accountant. 

Internal or external methods can be used to attract candidates to run for office. In case of 

internal methods their staff can be promoted or redistributed. External methods, which 

means new employees are hired, are mostly used in developing companies. 

There are different methods to attract external candidates.. Among these are advertisement, 

online recruitment, trainees, staff recommendation, employment agency, staff events and 

personnel firms. Different sources are used to recruit, for example unemployed, school 

graduates, employees of other companies, staff recommended employees and the 

companies external reserve. 

A variety of different methods are used in the final selection of the employee. The most 

basic methods are CV, application forms and interviews or background checks, 

recommendations from previous employees and different tests.  
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The aim of the bachelors thesis was to study the accountant requirements and 

qualifications and the recruitment methods. The research questions were set according to 

the purpose of the study. 

Qualitative quantitative data collection and analysis was used to get the answers for 

research questions. The study is based on questionnaire answers from 34 accountancy 

offices in Estonia. 

The owners of the accountancy mostly deal with recruitment of the accountancy offices in 

Estonia. Only five questioned businesses have developed recruitment strategies, which 

they dwell from. 

Accountant offices submit wide variety of requirements, including both technical skills and 

personal qualities. Essential requirements for accountants are logical thinking, ability to 

communicate, because they have to talk to very different people, endurance, patience, 

accuracy and the courage to make decisions. 

In general qualification is considered to be very important. Professional qualifications are 

not required from accountants. However it is desired that the accountants have appropriate 

education and previous experience. 

Accountancy offices implement external recruitment methods. Promotion, staff 

rearrangement, recruitment of ex-employees are used as internal employment methods. 

Most common external recruitment methods are recruiting trainees, by internet and using 

the recommendation of the current employees. Graduates and employees homefolks are the 

main external recruitment resources. 

Any useable option is used for recruitment - CV’s, recommendations, background studies 

and interviews. Accountancy offices are also using recruitment tests. Intelligence and 

knowledge test are two of the most popular tests used. 

73,53% of the accountancy offices questioned, do not evaluate recruitment processes. 

The bachelors thesis author suggests that accountancy would develop recruitment and 

selection methods, so to make sure to hire the right person for the vacant position. The 

target group is only a small part of what it actually requires to develop recruitment 

strategies. 
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The author also thinks that the accountancy offices should start evaluating recruitment 

processes. More and better candidates could be found when offices would evaluate the 

recruitment processes 

Further investigation of this topic is possible. Then a new questionnaire must be done 

about refusing and recruiting trainees and the reasons they are being recruited. Further 

study of employees motivation is also possible.  
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Lisa 1. Küsimustik 

 

Raamatupidajate kvalifikatsioon ja värbamise meetodid raamatupidamisbüroodes 

Olen Kristel Katsan, Eesti Maaülikooli maamajanduslikuettevõtluse ja finantsjuhtimise 

üliõpilane. Oma lõputöö raames uurin millise kvalifikatsiooniga raamatupidajaid otsivad ja 

milliseid värbamise meetodeid kasutavad Eesti raamatupidamisbürood. Küsitlus on 

anonüümne ja tulemusi kasutatakse ainult üldistuste tegemisel. 

Küsimustiku täitmiseks kulub 5-10 minutit. 

* Kohustuslik 

1. Ettevõtte asukoht * 

 Harjumaa 

 Tartumaa 

 Võrumaa 

 Põlvamaa 

 Raplamaa 

 Ida-Virumaa 

 Lääne-Virumaa 

 Pärnumaa 

 Valgamaa 

 Läänemaa 

 Jõgevamaa 

 Järvamaa 

 Saaremaa 

 Hiiumaa 

 Viljandimaa 

 Muu: _________________________________________________ 

2. Raamatupidajate arv ettevõttes * 

_________________________________________________ 

3. Ettevõtte klientide arv * 

_________________________________________________ 

4. Milline on ettevõtte klientide põhiline tegevusvaldkond? * 

 Põllumajandus 

 Teenindus 

 Kaubandus 

 Tootmine 

 Muu: _________________________________________________ 
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5. Kes tegeleb Teie ettevõttes raamatupidajate värbamisega? * 

_________________________________________________ 

6. Kas ettevõttel on väljatöötatud värbamisstrateegiad? * 

 Jah 

 Nii ja naa 

 Ei 

7. Kui vastasite eelmisele küsimusele „jah“ või „nii ja naa“, siis palun selgitage 

_________________________________________________ 

8. Kirjeldage ettevõtte kandidaatide sihtrühma? 

_________________________________________________ 

9. Millist värbamist ettevõte kasutab? * 

 Ettevõttesisene - oma ettevõtte töötajate värbamine 

 Ettevõtteväline - töötaja leidmine väljastpoolt ettevõtet 

 Nii ettevõttesisene kui ka ettevõtteväline 

10. Kui ettevõte kasutab organisatsioonisisest värbamist, siis milliseid võimalusi 

rakendate? 

 Edutamine 

 Ümberpaigutamine 

 Töötaja tagasi kutsumine 

 Muu: _________________________________________________ 

11. Milliseid organisatsioonisiseseid värbamise vahendeid ettevõte kasutab? 

 Reklaamleht 

 Elektrooniline info 

 Andmepangad 

 Muu: _________________________________________________ 

12. Milliseid organisatsioonivälise värbamise vahendeid ettevõte kasutab? 

 Reklaam 

 Interneti värbamine 

 Praktika 

 Töötukassa 

 Personalifirmad 

 Töötajate soovitused 

 Muu: _________________________________________________ 

13. Milliseid organisatsioonivälise värbamise allikaid ettevõte kasutab? 

 Töötud 

 Koolide lõpetajad 

 Teiste ettevõtete töötajad 
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 Ettevõtteväline reserv 

 Tuttavad 

 Muu: _________________________________________________ 

14. Kui oluliseks peate raamatupidamis kvalifikatsiooni olemasolu? 

 Väga oluliseks 

 Oluliseks 

 Nii ja naa 

 Ei pea oluliseks 

 Ei pea üldse oluliseks 

15. Kui paljud ettevõtte raamatupidajatest omavad Kutsekoja kutsetunnistust? * 

_________________________________________________ 

16. Kui paljud raamatupidajatest omavad raamatupidamisealast haridust? * 

_________________________________________________ 

17. Kui paljud raamatupidajad omavad pikaajalist töökogemust, et töötada antud 

ametikohal? 

_________________________________________________ 

18. Kas võtate ettevõttesse õpilasi praktikale? * 

 Jah 

 Ei 

19. Kui vastasite eelmisele küsimusele „jah“, siis paljud on ettevõttesse hiljem ka tööle 

jäänud? 

_________________________________________________ 

20. Millised on ettevõtte esitatavad nõuded raamatupidajatele tööle kandideerimisel? * 

_________________________________________________ 

21. Kas ettevõte peab oluliseks klientide soove raamatupidajate värbamisel? * 

 Jah 

 Nii ja naa 

 Ei 

22. Milliseid valiku meetodeid ettevõte raamatupidajate värbamise juures kasutab? * 

 CV ja ankeet 

 taustauuringud 

 soovitused 

 intervjuu 

 Muu: _________________________________________________ 

23. Kui ettevõte kasutab valiku juures testi, siis millist testiliiki kasutate? * 
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 isiksustest 

 teadmiste test 

 intelligentsustest 

 võimetetest 

 Valedetektoritest 

 Ei kasuta testi 

 Muu: _________________________________________________ 

24. Kuidas teavitab ettevõte kandidaati lõpptulemusest? * 

_________________________________________________ 

25. Kas ettevõte hindab peale värbamist ka värbamisprotsessi? * 

 Jah 

 Nii ja naa 

 Ei 

26. Kui vastasite eelmisele küsimusele „jah“ või „nii ja naa“, siis palun kommenteerige 

_________________________________________________ 

 

Tänan vastamast! 
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