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Antud töö eesmärgiks on välja selgitada Räpina Paberivabrik AS-i töötajate  

motivatsioon ja töörahulolu ning uuringu tulemuste põhjal teha ettevõtte juhtkonnale 

ettepanekud parandusteks. Töötajate töörahulolu uurimine aitas välja selgitada, millega 

ollakse ettevõttes rahul ning,  mis põhjustab rahulolematust.  Vastava informatsiooniga 

on juhtkonnal võimalik kaardistada,  mis on töötaja jaoks oluline ning luua seeläbi parem 

töökeskkond. 

Uuringu tulemustega selgitati välja, et Räpina Paberivabrik AS-i töötajate töörahulolu ja 

motivatsiooni võib üldiselt pidada heaks. Tulemuste põhjal selgus, et kõige enam  

motiveeriks  Räpina Paberivabrik AS-i töötajaid hästi töötama põhipalk, stabiilne 

töösuhe, sobiv tööaeg, kindlus töökohal ja  hea kollektiiv.  Uuringust selgus, et töötajad 

on antud tegureid kogenud ka Räpina Paberivabrik AS-is.  

Ettevõtte seisukohalt oldi enim  rahul  töökorraldusega. Lisaks näitasid uurimuse 

tulemused, et ollakse rahul töötajate omavahelistes suhetes nii töötajate endi seas,  otsese 

juhti  kui ka  juhtkonnaga. Madalamalt hinnati rahulolu motivatsiooni - ja 

tunnustamissüsteemiga. Ilmnes rahulolematus ka  õppimise ja arenemise osas, karjääri 

tegemise võimalustes ning sooviti ka rohkem arendavaid koolitusi.  Erinevate 

rahuloluteguritega  leiti  mitmeid statistiliselt olulisi erinevusi sotsiaal – demograafiliste 

tunnuste lõikes. Suuremad erinevused esinesid osakondade lõikes otsest   juhti 

puudutavas väidetes. Kui üldiselt oldi ettevõttes  juhi tööga rahul, siis võrdlusel erinevate 

osakondade lõikes  ilmnes rahulolematus otsese juhi suhtes.  

Antud uuringu tulemuste  põhjal  esitas töö autor  Räpina Paberivabrik AS juhtkonnale 

ettepanekud töötajate töörahulolu ja motivatsiooni parandamiseks.  

Märksõnad: töörahulolu, motivatsioon, motivatsioonisüsteem 
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The aim of this thesis is to find out the motivation and job satisfaction of the employees 

of Räpina Paberivabrik AS. Information and suggestions about the improvements is 

given to the management of the company. Studying the employees gave overview about 

what causes work related satisfaction and dissatisfaction. With the relevant information 

management of the company can map out what is important for the employees and use 

it as a tool to make the work environment better.The results of the survey revealed that 

the satisfaction and motivation of the employees of  Räpina Paberivabrik AS can be 

generally considered good. Based on the results, it turned out that the most motivating 

working conditions would be: good basic salary, stable work, suitable working hours, 

security and good team. The study revealed that workers have also experienced these 

conditions. 

From the companys side the employees were most satisfied with how the work was 

organized. Study revealed that employees were satisfied with relations between workers, 

relations with their direct manager and with the whole management. Satisfaction with 

the motivation and recognition system was assessed at a lower level. There was also 

dissatisfaction with learning, development possibilities and career opportunities. Several 

statistically significant differences with different satisfaction factors were found in 

socio-demographic characteristics. Biggest differences occurred in the submissions 

related to managers in different departments. While there was overall satisfaction with 

the work of direct manager, there were significant differences between different 

departments.Based on the results of this study, proposals were presented to Räpina 

Paberivabrik AS managment to improve work environment and the motivation of the 

employees. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi poolt läbiviidud uuringu „Maapiirkonna 

ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus“ tulemuste põhjal on suureks 

probleemiks puudus kvalifitseeritud tööjõust maapiirkonnas kõigil tegevusaladel (2012: 

12-13). Murettekitavaks tendentsiks võib pidada maapiirkonna ettevõtjate seotust 

rahvastiku vananemise ja vähenemisega. Seega on asukoht määravaks ettevõtte edukusele, 

samuti seal elavad inimesed. Paljud tööealised inimesed lahkuvad maalt suurematesse 

linnadesse ja naaberriikidesse suurema palga ja parema töökeskkonna nimel. Sellepärast 

peavad maapiirkonna ettevõtted üha enam pöörama tähelepanu sellele, kuidas olla soovitud 

ja tahetud tööandja. 

 

Magistritöö autori eesmärgiks on selgitada välja Räpina Paberivabrik AS-i töötajate 

motivatsioon ja töörahulolu ning uuringu tulemuste põhjal teha ettevõtte juhtkonnale 

parendusettepanekud.  

 

Magistritöö autor viis empiirilise uurimuse läbi Räpinas, Võhandu jõe ääres tegutsevas 

Eesti vanimas paberitootmisega tegelevas ettevõttes, Räpina Paberivabrik AS-is. Viimastel 

aastatel on Räpina Paberivabrik AS investeerinud palju tootmistehnoloogiasse, mille 

tulemusel on olnud vaja luua juurde uusi töökohti. Maapiirkonnas aga napib 

kvalifitseeritud tööjõudu ja heade töötajate leidmine on keeruline. Ka ettevõtte 

müügimahud on kasvanud ning prognoositakse jätkuvat kasvu, mistõttu suureneb aga ka 

olemasolevate töötajate töökoormus. Et aidata töötajatel suurenenud töökoormusega 

paremini toime tulla, on ettevõttel vaja teada nende vajadusi, hoiakuid ja väärtusi. Räpina 

Paberivabrik AS-i soov on hoida oma töötajaid, tagades neile töökoha, kus nad on 

rahulolevad ja motiveeritud hästi töötama. 

 

Räpina Paberivabrik AS on ka varem uuritud töötajate rahulolu ja motivatsiooni, kuid 

uuringuteks kasutatud küsimustike analüüsist selgus, et seni pole seda tehtud niivõrd 

valdkonna teaduslik-teoreetilistele seisukohtadele tuginedes. Ettevõttes kasutusel olevad 

personali rahulolu ja motivatsiooni väljaselgitamisega seotud protsessid, protseduurid ja 
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küsimustikud ei ole piisavalt eesmärgistatud ettevõtte eesmärkidega, parendusvaldkondade 

kaardistamine ja parendustegevuste planeerimine on ebapiisavad jne. 

 

Eesmärgi saavutamiseks püstitas magistritöö autor järgmised uurimisülesanded: 

 

• Selgitada välja töörahulolu ja motivatsiooni olemuse teoreetilised seisukohad ja 

mõõtmismeetodid.  

• Analüüsida uuritava objekti, Räpina Paberivabrik AS-i töötajate motivatsiooni- ja 

rahulolu-uuringute süsteemi, meetodit ning kasutatud küsimustikke, võrreldes neid 

teoorias käsitletud põhimõtetega ning vajadusel täiendada süsteemi, meetodeid ja 

uurimisvahendeid.  

• Kaardistada Räpina Paberivabrik AS-i töötajate peamised motivatsioonitegurid ja 

rahulolu ettevõttega.  

• Toetudes teoreetilisele tagapõhjale, koostada küsimustik ning korraldada 

motivatsiooni- ja rahulolu-uuring ning analüüsida uuringute tulemusi. 

• Analüüsi tulemustele tuginedes teha ettepanekud ettevõtte juhtkonnale 

motivatsiooni- ja rahulolusüsteemi parenduse osas. 

 

Käesolevas töös kasutas magistritöö autor uurimismeetodina võrdlusanalüüsi, 

dokumentide analüüsi, ankeetküsitlust ja poolstruktureeritud intervjuud. Võrdlusanalüüsis 

uuris autor ettevõttes olemasolevaid küsimustikke ja võrdles neid valdkonna teaduslik-

teoreetiliste seisukohtadega, millest selgus, et seni kasutatud küsimustikud ei mõõda 

piisavalt töötajate rahulolu ja motivatsiooni. Töös kirjeldati uuritavat ettevõtet, kasutades 

selleks ettevõtte asjakohast dokumentatsiooni ja intervjuu tulemusi ning töötajate 

motivatsioonisüsteemi. Andmete analüüsiks kasutas autor statistikaprogrammi SPSS ja 

tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2016. 

 

Uuringu tulemusena selgitati välja, millised on Räpina Paberivabrik AS-i töötajate 

põhilised motivaatorid ning kui rahul on töötajad ettevõtte karjääri- ja arenguvõimalustega, 

tasustamise, kaasamise, füüsilise keskkonna, töökultuuri ja töökorraldusega, 

kolleegidevaheliste suhetega ja otsese ülemusega, juhtimise ja motivatsioonisüsteemiga.  

Töörahulolu ja motivatsiooni uuring viidi läbi kõigi ettevõtte töötajate seas. Küsimustik 

koosnes 25 küsimusest, mille töö autor jagas seitsmeks plokiks: sotsiaal-demograafilised 

tunnused; töörahulolu erinevate teguritega; töötajate jaoks olulisuse ja ettevõttes kogetu 
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võrdlus; soovitamine; hinnang tööle tulemise kohta; motivatsiooni- ja tunnustamissüsteemi 

olulisuse ja ettevõttes kogetu võrdlus; motivatsioonitegurite reastamine.  

 

Käesolev töö koosneb kahest peatükist. Esimene osa käsitleb töörahulolu ja motivatsiooni 

olemust, teooriaid, töörahulolu ja motivatsiooni mõjutavaid ja tõstvaid tegureid, 

motivatsioonisüsteemi olemust ning töörahulolu ja motivatsiooni mõõtmist. Teoreetiline 

osa baseerub töörahulolu ja motivatsiooni teemat käsitlevatel eesti ja välismaistel 

teadusartiklitel ja kirjandusallikatel. Magistritöö teine peatükk, empiiriline osa, annab 

ülevaate uurimismeetodist, valimist, uuritavast ettevõttest, ettevõttes seni kasutusel 

olevatest motivatsiooni- ja rahulolu-uuringu küsimustikest, uuringutulemustest ning autori 

poolt läbi viidud uuringu tulemustest, millele tuginedes koostati ettepanekud Räpina 

Paberivabriku AS-i juhtkonnale motivatsiooni- ja rahulolusüsteemi parenduse osas.  
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1. TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI 

TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

 

Käesoleva magistritöö teoreetilise osa esimeses peatükis analüüsitakse töörahulolu ja 

motivatsiooni olemust eri lähenemiste najal ning käsitletakse töörahulolu seost 

motivatsiooniga, selle olulisust organisatsioonile ja vaadeldakse töörahulolu mõõtmist. 

Alapunktides 1.1. ja 1.2. tugines töö autor töörahulolu ja motivatsiooni teemat käsitledes 

eesti ja välimaiste tunnustatud uurijate, nagu Locke, Hauser, Landsberg, Denny, Brooks, 

Luthas, Malmberg, Alas, Kõrreveski, Vadi, Türk, Virovere, Joutsenkunnas jt 

uurimistulemustele. Samuti vaadeldakse rahulolematuse mõju organisatsioonile ja 

töötajatele. See teema puudutab kõiki inimesi, kes tööl käivad. Autori arvates töötavad 

inimesed efektiivsemalt, kui neile meeldib töö, mida nad teevad, samuti töökeskkond ja -

vahendid.   

 

1.1. Töörahulolu olemus 

 

Selles alapunktis antakse ülevaade tuntumatest töörahulolu definitsioonidest, käsitletakse 

tööga rahulolu mõjusid ja töörahulolu seoseid motivatsiooniga. 

  

Töörahulolu on defineeritud erinevalt, sel puudub üks kindel tähendus, kuid enamjaolt 

defineeritakse seda kui positiivset tunnet ja rahulolu oma tööga. Kõige levinuma 

definitsiooni on rahulolule andnud inglise filosoof John Locke, kes väitis, et rahulolul ja 

motivatsioonil on teatud seos. Ta pidas töörahulolu positiivseks ja nauditavaks 

emotsionaalseks seisundiks, mis on kellegi hinnatud ja tunnustatud töötulemus. Seega 

sõltub töörahulolu sellest, kui palju töötulemus vastab töötaja väärtustele ja ootustele. 

Rahulolematus seevastu pärsib töötajat täie panuse andmisel, tekitab ebaedu ja 

läbipõlemist (Locke 1969: 317). Töötaja rahulolu hõlmab endas kognitiiv-käitumuslikke 

elemente (Rethinam ja Ismail 2008). Kognitiivne aspekt iseloomustab neid tundeid või 

emotsioone, mida isik töö suhtes tunneb. Positiivselt tuntakse end siis, kui töö on huvitav 

ja töötaja pingutab tulemuse nimel. Osad autorid tõdevad, et tööga rahulolu on adekvaatne 

tööelu kvaliteedi näitaja (Clark 1998; Diaz-Serrano ja Cabral Vieira 2005), osad aga 
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arvavad vastupidist (Liorente ja Macias 2003). Tööga rahulolu väljendab inimese 

suhtumist töökohta ja töösse (Spector 1978; Cabita, Persita 2006). Luthase arvates tuleneb 

tööga rahulolu sellest, kui suurel määral on töötaja töösse kaasatud (1992: 114). Huczynski 

ning Buchanan väidavad, et tööga rahulolu näitab, kuivõrd inimesele meeldib tema töö, 

kuidas ta tunnetab töökorraldust ja suhteid töökaaslastega. Nende väitel on iga 

organisatsiooni eesmärk panna töötajaid saavutama paremaid tulemusi tööl ning 

töörahulolu on selleks peamine tegur (Huczynski, Buchanan 1991: 8). Alas on täheldanud, 

et üldise töörahulolu loob kindlustunne tuleviku suhtes (2002: 44).  

 

Töörahulolu definitsioonis on kolm olulist osa: väärtused, väärtuste tajumine ja väärtuste 

olulisus. Väärtusi tajub inimene meelte kaudu, mille abil ta informatsiooni ammutab, 

tõlgendab ja säilitab. Väärtused on pigem subjektiivsed ja tulenevad inimese mõtetest. 

Kolmas rahulolu osa on väärtuse olulisus, see tähendab kui oluline mingi väärtus inimese 

jaoks on. Kõigi nende kolme kaudu saab kindlaks määrata töörahulolu taseme. Näiteks üks 

inimene väärtustab töökohal stabiilsust ja töökoha kindlust, teine hoopis suhtlemist ja 

reisimist, kolmas tahab töötada omaette. (Wagner, Hollenbeck 1995: 206-207) Samal 

arvamusel on ka Cooper ja Rothman, öeldes, et inimesed tunnevad rahulolu erinevalt, see 

on subjektiivne ning sõltub ootustest. Seega ei saa keegi teine paremini aru kui töötaja ise, 

kui rahul ta on. Kuna iga inimese ootused töö suhtes on erinevad, siis toob see kaasa ka 

erineva rahulolutaseme. Töötajad võivad sama asja, näiteks töötasu suhtes olla rahul 

erinevalt (Cooper, Rothman 2012: 56). Ka Herzberg lisab, et inimese sotsiaalsed vajadused 

on samastatavad tema poolt omaksvõetud sotsiaalsete normidega – keeldude ja käskudega 

(Alas 2002: 46). Raol Üksvärav toob välja, et inimeste väärtused sõltuvad vanusest – eri 

vanuses inimesed ihaldavad eri asju. Esialgu on igapäevased tööülesanded huvitavad ja 

sisukad, kuid võidakse hakata tundma ka rahulolematust eesmärkide täitumise, 

eneseteostuse, ettevõttes kaasatöötamise ja teistest sõltuvuse pärast. Siis ollakse valmis 

loobuma üleviimisest, edutamisest, suuremast palgast selle nimel, et olla seal, kus meeldib 

ja kellega meeldib, teha seda, mida tahetakse teha (Üksvärav 2010: 253). 

 

Töörahulolu mõjutab inimese üldist heaolu, sellepärast on tööga rahulolu mõõtmine oluline 

(Judge, Hall 1993: 245), sest töötajad, kes ei ole oma tööga rahul, on negatiivselt 

meelestatud, samal ajal kui isikud, kes on oma tööga rahul, tunnevad positiivseid tundeid 

(Robbins ja Judge 2009: 113). Hauser lisab, et rahulolematus esindab ebaõnnestumist ja 

ebaedu. Samuti väidab ta, et rahulolematus või rahulolu on motivatsiooni indikaatorid. 
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Motivatsioon määrab lõpliku seisundi ning rahulolu põhjuse (Hauser 2014: 244). Luthas 

toob välja, et töörahulolu mõõtmisel tuleks keskenduda inimese enesehinnangule, sest 

töörahulolu on töötaja hoiak töö suhtes ja seda pole võimalik otse mõõta. Kõige levinum 

töörahulolu mõõtmise viis on küsitlus-skaaladega, mis on kiiresti täidetavad ja lihtsad. 

Ettevõte saab rahuloluküsitlusega kaardistada töötajate hinnanguid tööga seotud 

valdkondade kohta. Skaalade miinuseks võib pidada seda, et loodetakse täpset vastamist 

ning ausat tunnete kirjeldamist, tegelikkuses seda aga ei pruugita teha. (Luthas 1992: 115). 

Selle magistritöö empiirilises osas kasutatakse töötajate ja motivatsiooni välja 

selgitamiseks küsitlusankeeti (skaalat). 

 

Tööga rahulolu mõõtmise viis kõige tähtsamat faktorit on:  

 

1. töötasu – kui õiglane ja tajutav on tasu, mida saadakse;  

2. töö iseloom – kui huvitav on töö, kas see pakub piisavalt arenemis- ja õppimisvõimalusi;  

3. kolleegid – kui kokkuhoidev on meeskond, kui sõbralikud ja hoolivad on kolleegid;  

4. juhtimine – kui sõbralik, hooliv, toetav, väärtustav on juht;  

5. edutamine – kas ja kuidas on ettevõttes võimalik karjääri teha (Ivancevich, Matteson 

1996: 129-130). Ka selle töö empiirilises osas kasutatakse töörahulolu ja motivatsiooni 

välja selgitamisel eelpool kirjeldatud töörahulolu mõõtmise faktoreid.  

 

Locke’i arvates on rahulolu ja motivatsiooni vahel teatud seos ning tema mõiste kohaselt 

on töörahulolu töökogemuse tulemus, see on nauditav ning emotsionaalselt positiivne 

seisund (Locke 1976). Rahulolu või rahulolematus on motivatsiooni indikaator. 

Rahulolematus esindab ebaedu ja läbikukkumist. Motivatsioon esindab rahulolu põhjust 

ning lõpliku seisundi olemust (Hauser 2014: 244). Antud magistritöö autor saab sellest aru, 

et töörahulolu ja motivatsiooni vahel on seos ning seetõttu tuleb neid uurida koos. Seega 

käsitletaksegi järgnevas alapeatükis 1.2. motivatsiooni. 

 

1.2. Motivatsiooni olemus 

 

Käesolevas alapunktis antakse ülevaade motivatsiooni olemusest, definitsioonidest, 

olulisusest ja liikidest.  

Motivatsioon on lai mõiste ning seda on paljud autorid uurinud ja defineerinud erinevalt. 

Motivatsiooni on defineeritud kui inimese sisemist seisundit, mis ajendab teda kindlal viisil 
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käituma (Kidron, 2001). Üldjoontes võib motivatsiooni käsitleda kui inimese jõupingutuste 

püsivust ja eesmärki. Lihtsamalt öeldes on motivatsioon teotahe (Brooks 2006: 64). 

Coombes väidab samuti, et motivatsioon on meeleseisund, mõtteviis ja suhtumine (2014: 

8). 

 

Vroomi järgi on motivatsioon kui erinevate protsesside kogum, mis kutsub esile, suunab ja 

säilitab inimese käitumist, saavutamaks teatud eesmärki (Pardee 1990: 3-4). Sarnaselt 

arvab ka Hauser (2014:241), öeldes, et motivatsioon on see, mis annab energiat, suunab ja 

paneb tegutsema kindla eesmärgi nimel. Motivatsioon on motiivide kogum, mis ajendab 

inimest mingil viisil toimima ning toetab tema väärtushinnanguid. Kollektiivis on 

motivatsioon see, mis „inimesi käima tõmbab“ ja neid teataval moel käituma paneb 

(McMillan, Weyers 2011: 536). Motivatsiooni võib vaadelda ka kui energia kogumit ehk 

positiivset energiaallikat. See mõjutab inimesi nii nende töös kui eraelus ning väljendub 

isiku olemuses, tööga seotud pühendumises ning selle kestuse, suuna ja intensiivsuse 

määramises (Pinder 2008). See on inimese oskus suurendada oma energiat, saavutamaks 

midagi positiivset (Landsberg 2003: 12). Westwoodi järgi on motivatsioon sisemine 

seisund, mis paneb tegutsema (1992: 288). Zegoicea ja Petrova definitsiooni järgi on 

samuti motivatsioon protsess, mis paneb inimesed kindlal viisil tegutsema, määrates 

käitumise viisi, intensiivsuse, kestuse ja suuna (2013). Ka Landsbergi definitsiooni järgi 

pole motiveerimine ühekordne saavutus, vaid protsess, kus inimene, kes teisi motiveerib, 

peab olema esmalt ise motiveeritud (1999: 27-28). Kuigi definitsioonid on erinevad, saame 

eelpool toodust järeldada, et motivatsioon on inimese seest tulev jõud, mis paneb teda 

kindlal viisil tegutsema.  

 

Töötajate motiveerimise kontseptsioonid, põhimõtted ja erinevad mehhanismid on väga 

olulised, kuid kahjuks ei pea kõik juhid seda teemat oluliseks. Juhid saavad oma edukuse 

määra tõsta, parandades väliseid hüvesid (väliseid, kaudseid ja organisatsioonilisi) ning 

pöörates tähelepanu ka töötajate sisemisele motivatsioonile (sisemine, otsene ja 

individuaalne) ning saavutada nii soovitud tulemuslikkust ja eesmärke. "Motivatsioon on 

kunst, kuidas inimesed teevad seda, mida nad tahavad, sest nad tahavad seda teha," 

Dwight D. Eisenhower (Hauser 2014: 246). 

 

Motivatsiooni jagatakse sisemiseks ja välimiseks. Esimene on seotud sellega, mida 

inimene teeb ja kuidas talle töö meeldib. Samuti on olulise tähtsusega psühholoogilised 
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tasud, mis hõlmavad endas võimalust kasutada oma võimeid, panna ennast proovile ja 

saada tunnustust. Väline motivatsioon on seotud „käegakatsutava“ tasuga: esiteks palk, 

turvalisus, töökeskkond ja -tingimused. (Virovere, Alas, Liigand 2005: 59). Töö autor saab 

sellest aru, et sisemise motivatsiooni puhul käitutakse vabatahtlikult, tegevus pakub huvi 

ja naudingut. Välise motivatsiooni puhul tegutsetakse tagajärgedele mõeldes ning 

mõjutajateks on hoiatused ja lubadused.  

 

Iga inimene vajab tähelepanu, tunnustamist ning tööle vastavat tasu. Vastastikku 

aktsepteeritud töö, mis on selge ja arusaadava kokkuleppe tulemus, on motivatsiooni 

aluseks (Malmberg 2005: 23). Juhid saavad lisaks välisele motivatsioonile mõjutada 

töötajaid ka sisemiste motivatsioonidega, näiteks esitades töötajatele eesmärgi, mida 

sihipäraselt täita ja olla seeläbi motiveeritud. Samuti saab töötajat motiveerida lisaks 

tunnustamisele ka kaasamise kaudu, sest paljud inimesed pingutavad tunnustamise ja 

kaasamise nimel rohkem kui ükskõik mille muu nimel (Denny 2010: 23–36). Inimesed ei 

tööta üksnes palga pärast. Võimalusel valiksid nad tööülesandeid, mis paneks neid rohkem 

pühenduma, saades kasutada oma annet, energiat ja oskusi, saades oma tegevusele 

tähenduse (Alas, Pramann, Salu 2005: 123). Roger Burgaffi arvates on parim motivatsiooni 

allikas töötajate jaoks usk, et see, mida nad teevad, on oluline. Inimesed tunnevad end tööl 

hästi, kui neid kiidetakse, kui teatakse nende soove ja vajadusi, kui neilt küsitakse nõu, kui 

nendega osatakse hästi suhelda (Valk 2003: 192-193). 

 

Richard Denny leiab, et tuleks eristada ergutuslikku ja hoiakulist motivatsiooni ning neid 

koos rakendades on toime kõige tõhusam. Motiveerides ergutuse kaudu saadakse 

tegevusest tulu. Seevastu hoiakute motivatsioon näitab, kuidas inimesed mõtlevad ja 

tunnevad. See on kas positiivne või negatiivne ellusuhtumine, usk endasse ning on seotud 

inimese enesekindlusega (Denny 2010: 17-18). Töötaja tööle ergutamiseks on kolm viisi. 

Need on: 

 1. Välised motiveerimisvahendid ehk stiimulid, mis on nii sotsiaalsed (edutamine, töö 

rikastamine, töö struktuuri muutmine, karjäär, töökeskkond jms) kui majanduslikud (palk, 

preemia, töövahendid, kindlustused jms).  

2. Sisemised motivatsioonivahendid ehk motivaatorid, mis on seotud psühholoogilise 

tasuga: sisemine motivatsioon tuleneb töö olemusest ja huvist töö vastu. Rakendades oma 

oskusi, võimeid ja teadmisi, saab inimene vastu tunnustust ja tähelepanu.  
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3. Tahe ehk pühendumine, mis on sisemise motivatsiooni edasiarendus: sihikindlus, 

kõigutamatus ja otsustav tahtepingutus läbi isikliku otsuse ja valiku (Malmberg 2005: 23). 

 

Lisaks motivatsiooniseaduste äratundmisele on tähtis osata märgata ka demotivaatoreid 

(Denny 2010: 38). Töötajate innustamisel aitab kaasa kiire demotivaatorite äratundmine 

(Malberg 2005: 33). Demotiveeritud töötaja kulutab oma energiat virisemisele, tööandja 

halvustamisele, süüdistab tööandjat ebaõigluses, töötab vastu muudatustele ning on uue 

töökoha otsingutel. Tihtipeale jätab motiveerimata töötaja oma töö tegemata või teeb seda 

nii halvasti, et sellest on ettevõttele pigem kahju kui kasu (Malberg 2005: 49).  

 

Suhteliselt keeruline on aru saada, mida keegi tegelikult soovib. Paljud inimesed ei tea 

isegi, mida nad tahavad ning see teeb neid õnnetuks ja nad on pettunud. See muudab ka 

motiveerimise äärmiselt raskeks. Selleks, kuidas inimest aidata ja selgitada välja tema 

tegelikud soovid, puudub lihtne lahendus. (Denny 2010: 80-81). Üheks võimaluseks on 

töötajat väärtustamise kaudu sisemiselt motiveerida. Juht näitab, et väärtustab oma töötajat, 

kui hoolib nii temast kui tema tunnetest, oskab kuulata südamega, arvestab töötaja 

arvamusega, kaasab ühistegevusse, koolitab, tunnustab hea töö eest, annab asjakohast 

tagasisidet, jagab informatsiooni, aitab saavutada eesmärke, loob head töötingimused, 

kindlustab õiglase tasu. Kui juht väärtustab oma töötajat, siis väärtustatakse ka teda. 

(Vesso, Saue 2008: 171-172). Töö autor nõustub, et väärtustamine on väga tähtis ning lisab, 

et töö empiirilises osas on oluline uurida töötajatelt töörahulolu ja motivatsiooni 

väljaselgitamisel, kas neid väärtustatakse piisavalt, kuna see äratab neis sisemise 

motivatsiooni. Töö autor nõustub asjaoluga, et inimesi on keeruline motiveerida parema 

töösoorituse nimel, kuna inimesi motiveerivad erinevad asjad. Mõistmaks, mis paneb 

töötajaid pingutama, on järgnevas alapunktis kirjeldatud enamlevinud töörahulolu ja 

motivatsiooni teooriaid.  

 

1.3. Töörahulolu ja motivatsiooni teooriad 
 

Selles alapunktis käsitletakse töörahulolu ja motivatsiooni teooriate liigitusvõimalusi, 

analüüsitakse nende teooriate tugevaid ja nõrku külgi ning vaadeldakse rahulolematuse 

mõju töötajatele ja organisatsioonidele.  
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Juba 19. ja 20. sajandist on uuritud, mis motiveerib inimesi ja selle tulemuseks on arvukalt 

teooriaid. Need teooriad on juhtidele väga kasulikud, aidates mõista motivatsiooni 

kontseptuaalselt. Samuti aitab see neil rakendada motivatsiooniinstrumente, kombineerida 

organisatsiooni vajadusi töötajate vajadustega. Motivatsiooni tööriistade kasutamine on 

oluline töötajate vajaduste rahuldamiseks, tööülesannete tõhustamiseks ja aitab töötajatel 

saada edukaks nende töökohal (Hauser 2014: 245). 

Motivatsiooni ja töörahulolu käsitlevad teooriad jagunevad kahte suurde kategooriasse: 

rahulolu- ja protsessiteooriad. Rahulolu- ehk vajaduste teooriad (sisuteooriad) selgitavad 

inimese vajaduste rahuldamist ümbritsevast keskkonnast lähtudes ehk mis motiveerib 

inimese käitumist töökeskkonnas (Vadi 2001: 92). Protsessiteooriad kirjeldavad, seletavad 

ja analüüsivad, kuidas motivatsiooni käitumise kaudu tõlgendada ehk kuidas inimesed 

analüüsivad olukorda ja otsustavad, kuidas sellele reageerida (Valk 2003: 184). 

 

Tabelis 1.1. esitatakse ülevaade enamlevinud rahulolu- ja protsessiteooriatest, nende 

loojatest ning nendest lähtuvalt põhilisematest töötajate motivaatoritest. Vajadustega 

seotud motivatsiooniteooriad (Maslow, Herzberg, McCelland) on orienteeritud inimese 

sotisaalpsühholoogilistele mõjuritele ja käitumisele (Virovere jt 2005: 60). Brooks väidab, 

et rahuloluteooriad püüavad kindlaks teha, mis inimesi motiveerivad ehk mis paneb 

töötajaid tegutsema; protsessiteooriad käsitlevad, kuidas mõjutavad isiklikud tegurid 

inimese käitumist. Sageli saab neid teooriaid ühildada, andes selgema ülevaate tööalasest 

motivatsioonist (Brooks 2006: 65). 
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Tabel 1.1.  Rahulolu- ja protsessiteooriate klassifikatsioon ja nende tuntumad teoreetikud 

Rahuloluteooriad 

Käsitletakse inimese motivatsiooni vajadustest ja 

nende rahuldamisest lähtudes 

Protsessiteooriad 

Käsitletakse inimese motivatsiooni vastavalt 

situatsiooni analüüsile ja otsusele, kuidas sellele 

reageerida 
 

 

Teooria Motivatsiooni elemendid Teooria Motivatsiooni elemendid 

Maslow – 

vajaduste hierarhia  

Füsioloogilised vajadused 

Turvalisusevajadus 

Kuuluvusvajadus 
Tunnustusvajadus 

Eneseteostusvajadus 

Vroom – 

ootuste teooria 

Ootused ja eesmärgid: 

Pingutus-tegevus 

Tegevus-tagajärg 

 

Herzberg – 

kahe faktori teooria  

Hügieenifaktorid ja 
Motivatsioonifaktorid: 

Saavutusvajadus 

Vastutus töös 
Tunnustus 

Enesearengut võimaldav töö 

Huvipakkuv töö 

Adams – 

võrdsuse teooria 

Ebavõrdsus ja motiveeriv 
aspekt: 

ebavõrdsuse tajumine loob 

pingelisuse,  
pingelisus paneb seda 

elimineerima. 

Alderfer – 

Vajaduste hierarhia: 

ERG-teooria 

Olelusvajadus, 

seotusvajadus, 

kasvuvajadus 

Locke –  

eesmärgiteooria 

Eesmärgipüstituse neli viisi, 

mis muudavad käitumist:  

suunavad tähelepanu, 
mobiliseerivad pingutama, 

suurendavad visadust, 

hõlbustavad strateegilist 
planeerimist 

McClelland – 

vajaduste teooria 

Saavutusvajadus, 

võimuvajadus 
kuuluvusvajadus. 

  

Allikas: Autori koostatud, kasutatud erinevaid kirjandusallikaid (Valk 2003: 184–190; Vadi 2001: 92–103; 

Brooks 2006: 66; Alas 2004: 122; Virovere, Alas, Liigand 2005: 60–68).  

 

Järgnevalt antakse ülevaade tuntumatest motivatsiooniteooriatest, alustades Maslow 

vajaduste teooriast ja lõpetades protsessiteooriatega.  

 

Abraham Maslow’ vajaduste hierarhia. Maslow on kõige tuntum motivatsiooniteoreetik 

ja vajadustel põhineva motivatsiooniteooria looja. Ta koostas vajaduste hierarhia, kuhu 

kuuluvad: füsioloogilised, turvalisus-, kuuluvus-, tunnustus- ja eneseteostuse vajadus. 

Maslow’ teooria on aluseks hilisematele motivatsiooniteooriatele, tema teooria 

edasiarendajad on D. McGregor, C. Alderfer jt (Türk 1999: 34).  

 

Maslow liigitas vajadused nende olulisuse järgi (joonis 1.1), väites, et füsioloogilised 

vajadused on kõige mõjuvõimsamad. See tähendab, et inimene, kes tunneb puudust toidust, 

turvalisusest, armastusest ja austusest, tunneb kõige tugevamat vajadust toidu kui millegi 

muu järele. Seega nälja korral võivad kõik teised vajadused jääda tagaplaanile. Hierarhia 

nelja madalamat astet nimetab Maslow ka puudulikkus-vajadusteks. Viies, 

eneseteostusvajadus on tema järgi kõrgem vajadus. Tema teooria kohaselt peavad hierarhia 
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kõrgemate astmeteni jõudmiseks olema inimesel kõik alamad vajadused rahuldatud 

(Maslow 2007: 78). Vajaduste rahuldamine ei vii nende kustumisele, vaid kohe tekivad 

uued kõrgemad vajadused (Luthans 1992: 158) 

 

Joonis 1. 1. Maslow’ viieastmeline vajaduste püramiid  

Allikas: (Virovere, Alas, Liigand 2005:61) 

 

Järgnevalt tutvustab magistritöö autor lähemalt A. Maslow vajaduste hierarhia tasemeid, 

alustades madalaima taseme vajadustest ja liigub kõrgema suunas (Maslow 2007: 78–87): 

 

1. Füsioloogilised vajadused – füsioloogilisteks vajadusteks loetakse armastuse-, vee-

, toidu- ja unevajadust. Töökeskkonnas on füsioloogilisteks vajadusteks palk, 

kindlustunne, töötingimused, kontrolli sagedus ja ulatus.   

2. Turvalisusvajadus – vajadus turvatunde, stabiilsuse, sõltuvuse, kaitstuse, struktuuri, 

korra ja õiguse piiride järele; vabadus kaosest, hirmust ja ärevusest. Töökeskkonnas tekitab 

turvatunnet näiteks ettevõtte majanduslik olukord ja maine, seaduse poolt reguleeritavad 

asjaolud (tööleping ja tööseadusandlus), õiglus, „vanema“ õigused (kauem töötanutel), 

kvalifikatsioon, kaebuste käsitlemise meetodid,  majanduslik seisund jne. 

3. Armastus- ja kuuluvusvajadus – soovitakse tunda hoolimist teiste poolt. Inimene 

tahab olla armastatud ja kuuluda mingisse gruppi ning hakkab pingsalt selle poole 

püüdlema. Tööl võivad olla sellisteks vajadusteks koostöö, vajadus töökaaslastega suhelda, 

vahetada infot, vajadus mõista ja olla mõistetav, vajadus töökaaslastega hästi läbi saada. 

4. Tunnustusvajadus – need vajadused võib klassifitseerida kahte teineteist 

täiendavasse gruppi. Esmalt iha tugevuse, sõltumatuse ja vabaduse, saavutuse, pädevuse ja 

meisterlikkuse järele. Teiseks iha prestiiži järele, mida võib defineerida veel kui austuse 

vajadust või lugupidamist teiste inimeste poolt, iha staatuse, au ja kuulsuse järele, samuti 

iha hinnatuse, tunnustuse, tähtsuse, domineerimise, väärikuse, tähelepanu järele. 

Eneseaustuse vajaduse saavutamine tõstab inimese enesekindlust, väärikust, tõstab 
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võimekust, teeb tugevaks, tekitab kasulikkuse tunde. Seevastu nende vajaduste pärssimine 

võib tekitada nõrkuse, alaväärsuse ja abituse tundeid. Töökeskkonnast lähtuvalt võivad 

sellisteks vajadusteks olla edutamine, koolitused, motivatsioonireisid, leiutised, 

töötulemuste hindamine, töö ise (Joutsenkunnas, Heikurainen 1997: 87).  

5. Eneseteostusvajadus – vajadus "jätta jälg", kasutades ära täielikult oma potentsiaali, 

oma võimeid, oskusi ja teadmisi. Selleks et endaga tõeliselt rahul olla, peavad inimesed 

oma loomusele truuks jääma. Töökeskkonnas saavad inimesed neid vajadusi rahuldada, 

kui neil on võimalus areneda, ennast tööalaselt teostada, oma potentsiaali täielikult ära 

kasutada ehk siis inimene saab pürgida sinna, kuhu ta on võimeline jõudma.  

 

Maslow on rõhutanud, et tööandjad peaksid püüdma maksimaalselt rahuldada töötaja kõiki 

vajadusi. Paremate töötulemuste saamiseks peaks arvestama ka kõrgemate vajadustega 

(Vadi 2001: 96). Maslow’ mudeli järgi ei saa motiveerida enam selle 

motivatsiooniallikaga, kui see vajadus on juba rahuldatud. Et säilitada motivatsiooni, peab 

inimesel olema võimalus järgmise taseme vajadusega rahulduda (Brooks 2006: 73). 

Maslow väitis, et ühest ja samast vajadusest juhinduv käitumine väljendub igal inimesel 

erinevalt (Alas, Pramann, Salu 2005: 121).  

 

Autori arvates saab Maslow’ vajaduste hierarhiapuhul lähtuda töötajate motiveerimisel 

töises plaanis madalama astme vajadustest. Juhid peavad rahuldama eelkõige töötajate 

füsioloogilised ja turvalisuse vajadused, näiteks looma tööks vajalikud tingimused, 

turvalise töökeskkonna, korraliku töötasu. Samuti suutma luua hea õhkkonna, et töötaja 

saaks rakendada täielikult oma potentsiaali. Kui seda ei suudeta saavutada, võib see viia 

töötaja tööga rahulolematuse suurenemiseni ja koguni töölt lahkumiseni. Töötajal on 

oluline tunda end turvaliselt, siis ta ka töötab efektiivsemalt.  

 

Fredrick Herzbergi kahe faktori teooria. See on kolmas olulise tähtsusega teooria, mis 

loodi 1950-ndatel Fredrick Herzbergi ja tema kolleegide uuringute tulemusena (Valk 2003: 

186). Herzberg jälgis oma uuringutes teatud korporatsioonides tööjõu liikuvust ja jõudis 

järeldusele, et töötajatele tuleb luua kõrgemaid eesmärke saavutuste, tunnustuse ja 

eneseteostuse järele (Landsberg 2003: 105). Herzbergi teooria mõjutas mitterahaliste 

motiveerimisvahendite laialdasemat kasutamist (Valk 2003: 187). 
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Küsitledes inimesi, selgitas Herzberg välja rahulolu ja rahulolematuse põhjused ning nende 

põhjal kujundas kahe faktori teooria (Porter 2003: 9). Herzberg jõudis järelduseni, et kõik 

põhjused saab jagada kahte rühma, milleks on esiteks hügieenifaktorid ja teiseks 

motivatsioonifaktorid (Herzberg 1968: 91). Nimetatud teooria oluliseks suunaks on see, et 

töörahulolu ja rahulolematust ei põhjusta ühed ja samad tegurid. Teooria lähtub sellest, 

mida töötaja peab töö juures täitma (Joustenkunnas, Heikurainen 1997: 86). Erinevatest 

hügieeni- ja motivatsioonifaktoritest annab ülevaate tabel 1.2.  

 

Tabel 1.2. Herzbergi kahe faktori teooria 

Hügieenifaktorid Motivatsioonifaktorid 
• Töötingimuse eelised  

• Töö eest saadav tasu 

• Kindlustunne tööl 

• Kontrolli ulatus, tihedus 

• Inimestevahelised suhted 

• Töökultuur 

• Juhtimise kvaliteet 

• Saavutusvajaduse rahuldamine 

• Vastutuse usaldamine 

• Huvipakkuv töö 

• Tunnustus 

• Arenemisvõimalust pakkuv töö 

 

Allikas Autori koostatud (Alas 2004: 124) järgi  

 

Kahe faktori teooria tõdeb, et sisemine tasu motiveerib rohkem, kui näiteks töötingimused, 

stabiilsus või töötasu paranevad. Hügieenifaktorid avaldavad lühiajalist mõju, kui 

töömotivatsiooni märkimisväärselt ei tõsteta. Herzberg väidab, et motivatsiooni mõjutab 

positiivselt isikliku arengu võimalus, suurem vastutus hea töötulemuse eest ning oma 

panuse tunnetamine töösse. Herzberg tõi oma teoorias välja faktorid, mis kutsuvad esile 

rahulolu ja suurendavad motivatsiooni. Ta tõi välja tegurid, mis on otseselt seotud tööga ja 

nimetas neid sisemisteks mõjuriteks: saavutustunne, töökaaslaste ja juhtide tunnustus, 

võimalus isiklikuks edasijõudmiseks ja võimalus vastutada (Brooks 2006: 79). 

 

Herzbergi teooria on saanud palju kriitikat, sest seda ei saa kasutada ilma kvalifikatsioonita 

tööliste ega ka kontoritöötajate motiveerimisel (Vadi 2001: 89). Brooks peab teooriat 

metoodiliselt puudulikuks, kuna seda ei saa kasutada täiel määral ning teooria lihtsustab 

nii rahulolematuse kui ka rahulolu põhjusi (2008: 801).   

 

Kui võrrelda Herzbergi teooriat Maslow’ ja Alderferi teooriatega, siis autori arvates 

keskenduvad Maslow ja Alderfer töötajate sisemistele vajadustele ning Herzberg 

keskendub saavutusvajaduste rahuldamisele, näiteks töötingimustele, töö sisule, isiklikule 

arengule. Herzbergi teooria järgi saab juht mõõta hügieenifaktoreid ja uurimistulemuste 

põhjal parandada töötingimusi ja töökeskkonna turvalisust, pakkuda stabiilset töökohta, 
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maksta õiglast palka ja võimaldada töötajale muid lisasoodustusi. Motivatsioonifaktorite 

näol saab juht pakkuda töötajale enesearengut võimaldavat ja prestiižset töökohta, 

vastutusrikkaid ülesandeid ning tunnustada. 

  

Clayton Alderferi vajaduste hierarhia: ERG-teooria. Teda peetakse üheks edukamaks 

Maslow’ teooria edasiarendajaks. ERG-teooria erineb Maslow’ teooriast selle poolest, et 

keskendub rohkem töökeskkonna uurimisele ja Aldeferi arvates ei pea madalamad 

vajadused olema rahuldatud enne, kui kõrgemad saavad hakata tekkima (Porter 2003: 8). 

Alderfer jagab ERG-teooria kolmeks: eksistentsivajadus (existence needs) – soov 

materiaalse ja füüsilise heaolu järele; seotusvajadus (relatedness needs) – soov rahuldada 

suhtevajadus; kasvuvajadus (growth needs) – soov enesearendamise ja arengu järele. Tema 

arvates tegelevad inimesed korraga kõikide erinevate vajaduste rahuldamisega (Mullins 

1994: 455).  

 

Alderferi järgi seisneb ERG-teooria eripära frustratsiooni-regressiooni printsiibis, mis 

tähendab seda, et kui ei suudeta kõrgema astme vajadusi rahuldada, võivad madalama 

astme vajadused uuesti aktiveeruda ning uuesti käitumist mõjutada (Schermerhorn 1999: 

286). Alderfer tõdes, et kui inimese kõrgemad vajadused on rahuldamata, siis ei tegele ta 

täiel määral enam madalate vajaduste rahuldamisega ja sellist käitumist nimetatakse 

frustratsiooni-regressiooni efektiks (Brooks 2006: 74) 

 

Kui võrrelda Alderferi ja Maslow’ mudelite erinevust, siis Maslow järgis mudeli ranget 

hierarhilist vajaduste järjestust, kuid Alderferi väite järgi võivad vajadused olla aktuaalsed 

samal ajal, näiteks võivad inimest samaaegselt motiveerida eksistentsi- ehk olelusvajadus 

(raha), seotusvajadus (sõprus) ja kasvuvajadus (uued oskused) (Brooks 2006: 74). Töö 

autor nõustub eelnevaga ja lisab, et kui juhid kasutavad Alderferi mudelit tööalaselt, siis 

tuleks keskenduda mitmele vajadusele korraga. Keskendumine ainult ühele vajadusele 

korraga ei motiveeri töötajaid. Frustratsiooni-regressiooni põhimõte mõjutab motivatsiooni 

töökohal.  

 

David McClellandi vajaduse teooria. David McClellandit peetakse saavutusmotivatsiooni 

teooria väljaarendajaks, see on tihedalt seotud õppimise ideega (Ivancevich, Matteson 

1996: 165). McClelland väitis, et igal indiviidil on oma domineeriv vajadus ning see on 

aluseks tema motiveerimisele ja sellest lähtuvalt tuleb luua talle sobilik töökeskkond (Türk 
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199: 34). McClellandi teooria järgi on kolm vajadust, mis inimesi motiveerivad ja mida 

püütakse oma elu jooksul rahuldada: saavutusvajadus (achievement), 

autoriteedi/võimuvajadus (power) ja kuuluvus/partnerluse (affiliation) vajadus 

(Ivancevich, Matteson 1996: 165). Tema uurimuse põhjal kogevad kõrge 

saavutusvajadusega inimesed rahulolu heast töösooritusest, neile meeldib vastutada, nad 

riskivad rohkem, seavad suuremaid eesmärke ja ootavad enam tagasisidet oma tegevusele 

(Bowditch, Buono 1990: 57). McClelland leidis veel, et kõrge saavutusvajadusega 

inimesed püstitavad eesmärke, soovivad teha midagi paremini, lahendavad probleeme, 

võtavad riske, viivad asjad lõpuni ja alustada seega uutega (Bowditch, Buono 1990: 57). 

Seevastu kõrge võimuvajadusega inimesed soovivad kontrollida ja mõjutada inimesi ja 

olukordi, vastutada nende eest, olla tähelepanu keskpunktis (Timm 1990: 49). 

Kuuluvusvajadusega inimeste soov on üles ehitada ja hoida teiste inimestega sõbralikke 

suhteid, osaleda rühmatöös, olla seotud teiste inimestega (Porter jt 2003: 11).  

 

McClelland on andnud oma kõrge panuse ootuste teooriale ning toob välja ootuste ja 

vajaduste teooria seosed. Ta väidab, et kõrge saavutusvajadusega inimene hindab rohkem 

töötulemust, mis on seotud tööl edasijõudmise või saavutamisega ning talle on oluline 

tagasiside ja vastutus. Et kõrge saavutusvajadusega töötaja oleks motiveeritud, tuleb talle 

pakkuda vastutusrikkast tööd, kus ta saaks midagi saavutada ja anda tagasisidet. Soovitud 

eesmärkide mittesaavutamine seevastu võib viia isegi töölt lahkumiseni. Kõrge 

tunnustusvajadusega inimesi tuleks motiveerida sotsiaalse suhtluse ja suhete loomise 

kaudu, neile tuleb pakkuda tööd, kus saab palju suhelda. Antud lahendused rahuldavad 

töötaja vajadused ja suurendavad motivatsiooni (Brooks 2004: 67–77). Võimuvajadusega 

töötajatele peaks juhid andma võimaluse teisi juhtida. Kuuluvusvajadusega töötajatele 

peaks andma võimaluse töötada rühmas, et nad saaksid kolleegidega suhelda (Ball 2011: 

11). 

 

McClellandi teoorial on mõningaid sarnasusi Maslow’ teooriaga, näiteks eneseteostus-, 

tunnustus- ning kuuluvus- ja turvalisusvajadus. Kuid McClellandi teooria eristub tugevalt 

selle poolest, et vajaduste suhteline mõju ja ulatus on inimestel erinev. Tegutsemisajendid 

tulenevad sotsiaalsest keskkonnast väljaspool tööaega. Maslow ja teised arvavad, et 

vajadused tulevad instinktiivselt (Brooks 2006: 76). McClellandi saavutuste motiveerimise 

kontseptsioon on seotud ka Herzbergi hügieenimotivatsiooni teooriaga. McClellandi 

teooriat ei saa kasutada täiel määral kontori- ja kvalifitseeritud töötajatele, see on 
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metoodiliselt puudulik, teooria lihtsustab nii rahulolu kui rahulolematuse põhjusi (Brooks 

2006: 80). 

 

Victor Vroomi ootuste teooria. See on kõige tuntum protsessiteooria, mille esindaja on 

Victor Vroom (Valk 2005: 188). Vroom arendas edasi esialgset ootuste teooriat, mille 

algatajad olid Tolman ja Honzik, juurutades süstemaatilist töömotivatsiooni. Teooria ei 

sõltu ainult vajadustest, vaid ka ootustest, mis inimesel on tekkinud. Vroomi teooria 

sarnaneb võrdsusteooriaga selle poolest, et töötajaid motiveerivad tegutsemisele nende 

isiklikud uskumused ja arusaamad. Erinevusena võib välja tuua selle, et ootuste teooria 

keskendub kõikidele tööga seotud käitumistele (kuni töötulemusteni välja), aga 

võrdsusteooria vaatleb ainult õiglust (Latham 2007: 45).  

 

Kui vajaduste teooriad uurivad, mis inimesi motiveerivad, siis protsessiteooriad püüavad 

selgitada, kuidas inimesi motiveerida ehk kuidas motivatsiooni esile kutsuda ning kuidas 

seda juhtida (Valk 2003: 188). Motivatsioon on kordades tugevam, kui inimene sellist 

tagajärge ise soovib ja seda ka väärtustab. Vroomi arvates suunab inimese käitumist ootus, 

et see viib teatud tagajärjeni. Ootuste teooria võtab arvesse, et inimese motivatsioonitase 

tuleneb tema teadlikust otsustamisprotsessist ja ratsionaalsest hinnangust ning inimesed ja 

nende väärtushinnangud on erinevad. (Brooks 2006: 67- 68).   

 

Vroomi teooria tugineb kahele põhilisele seisukohale: inimestel on tunnetuslikud ootused 

tasude suhtes, mida nad oma tegevuse eest saada tahavad, ning inimestel on omad 

eelistused (Valk 2003: 188). Sellest lähtuvalt toob Vroom välja kolm töömotivatsiooni, 

mille põhjal inimesed järgivad järgmisi faktoreid, kui palju töö tegemisel panustada (Ball 

2011: 7): 

1. Ootus: seos pingutuse ja tulemuse vahel, isik usub, et kui ta edukalt töötab, täidab 

soovitud ülesande.   

2. Kasulikkus: seos tulemuse ja tasu vahel, kus inimene usub, et hästi töötades saab ta 

tasu.  

3. Valents: tähtsus, mida inimene omistab tasule ja teistele tööst saadavatele hüvedele. 

 

Juht peab suutma pakkuda töötajatele selliseid tööülesandeid, mida töötaja suudab täita. 

Vastavalt õiglasele tasule, mida töötaja ootab, võidakse täita ka raskemaid tööülesandeid. 
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Kui tasu ei ole töötajale meelepärane, siis ei ole ta motiveeritud seda ülesannet täitma. 

Seega on oluline, et juht oskaks hinnata, millist tasu töötaja eelistab (Landy, Conte 2010).  

 

Magistritöö autori arvates on teoorial mõningaid puudusi, näiteks ei keskendu Vroom oma 

teoorias erinevat tüüpi vajadustele, vaid läheneb liialt isikupõhiselt ja kirjeldab vajadusi 

läbi hüvituse atraktiivsuse. Juhi ülesandeks on selgitada välja motivatsioonitegurid, mida 

töötajad eelistavad, sest kõik töötajad ei väärtusta samu tegureid (tunnustus, palgatõus ja 

ametikõrgendus).  

 

J. Stacy Adamsi võrdsuse teooria. See on teine oluline võrdsuse teooria ja selle esindaja 

on J. Stacy Adams. Adamsi teooria täiendab ootuste mudelit (Brooks 2006: 81). Teooria 

sisu seisneb ebavõrdsusel kui motiveerival aspektil, see tähendab, et kui isik tunneb, et teda 

on ebavõrdselt koheldud, asub ta ebavõrdsust kõrvaldama ja taastab võrdsuse (Valk 2003: 

190). Teooria on üles ehitatud saadava tasu ja tehtava jõupingutuse suhtele. Iga inimene 

võrdleb ennast vastavalt oma jõupingutuste ja saadava tasu järgi teiste töötajatega. (Alas 

2004: 126). 

 

Brooks toob välja Adamsi mudelis kolm olulist osa (2006: 81):  

 

1. Sisendid – inimese pingutus 

2. Väljundid – sisemised ja välimised tasud, mida ta ettevõttes töötades saab 

3. Võrdlus teistega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joonis 1.2. Võrdsuse teooria 
Allikas: John R. Schermerhorn. Management. Viidatud läbi (Valk 2003: 190) 
 

Võrdlus Töötaja tasu ja 

jõupingutuse suhe 

On võrdsed 

Töötaja on rahul ega 

muuda oma käitumist 

Teiste töötajate tasu ja 

jõupingutuste suhe 

Ei ole võrdsed 

Töötaja tunneb ennast 

ebamugavalt ja võtab 

midagi ette 
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Uurides joonist 1.2, on näha, kuidas inimene tajub olukorda läbi võrdluse teiste töötajatega. 

Kui isiku tasu ja jõupingutused on võrreldes teistega võrdsed, on ta rahul ega muuda oma 

käitumist. Kui aga töötaja tunneb enda tasu ja jõupingutusi teistega suhtes ebavõrdsena, 

asub ta tegutsema, võttes võrdsuse saavutamiseks midagi ette. 

  

Peamine erinevus võrdsuse mudeli ja ootuste mudeli vahel seisneb selles, et töötaja võrdleb 

ennast teiste kolleegidega. Inimene peab olukorda endale võrdseks ja isegi soodsaks, kui 

ta tunneb, et vastutasuks sisendile (töötunnid, kvalifikatsioon, saavutused) on ettevõttest 

saadav väljund (palk, tunnustus, lisasoodustused) võrdsed või suuremad võrreldes teistega, 

kes töötavad samas organisatsioonis või sarnases ettevõttes. Vastupidine olukord viitab 

ebavõrdsusele ja alatasustatusele ning töötaja tunneb soovi ebavõrdsust vähendada. 

Tegelik või tajutud ebavõrdsus võib põhjustada organisatsioonis konflikte töötajate vahel 

ja ka organisatsioonide vahel. Ebavõrdsus toob kaasa ka suhtlemisraskusi töötajate ja 

juhtkonna vahel, kui inimene tunneb, et teda koheldatakse ebavõrdselt. Selline olukord, 

kus töötajad on alamotiveeritud, rahulolematud ning kehva töötahtega, võib viia streigini 

(Brooks 2003: 81).  

 

Antud töö autori arvates on peamine erinevus ootuste teooriatega see, et töötaja võrdleb 

ennast teiste kolleegidega. Kui inimene leiab, et olukord on teistega võrreldes samasugune, 

siis on ta rahulolev, kui aga olukord on ebavõrdne, on ta rahulolematu. Võrdsuse teooria 

on suureks abiks juhtidele, personaliosakonnale, palgaspetsialistidele ja töösuhetes. 

Vroomi võrdsuse teooria aitab juhtidel välja selgitada, milliseid hüvesid alluv hindab. 

Teooria ülesehitus toetub töö eest saadava tasu ja tehtava jõupingutuste suhtele. Igal 

töötajal on see enda jaoks erinevalt määratletud.  

 

Edwin A. Locke’i eesmärgiteooria. Locke lõi lihtsa ja intuitiivselt hästi haarava 

motivatsiooniteooria, mis on mõneti sarnane ootuste teooriaga. Eesmärgiteooria järgi on 

nii sooritus kui motivatsioon parimad, kui inimene on endale seadnud kindlalt saavutatavad 

ja väljakutsuvad eesmärgid ning saab tagasisidet soorituse kohta. Locke toob välja neli 

viisi, kuidas eesmärgid muudavad käitumist: suunavad tähelepanu, panevad pingutama, 

suurendavad visadust ja hõlbustavad strateegilist planeerimist (Brooks 2006: 68). Eesmärgi 

teooria järgi töötavad inimesed paremini, kes seavad endale eesmärke ning, kes on nõus 

teiste poolt eesmärke täitma, kui need,  kes pole nõus tesite eesmärke täitma ega ka ise neid 

endale püstitama (Reeve 2009: 211-212). 
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Eesmärgi mudeli korral määrab juht kindlaks, kuidas alluv peaks töö tegema, nii et 

eesmärgi kindlustamine oleks saavutatud. Juht peab õppima töötaja vajadusi tundma, et 

oskaks pakkuda seda, mida too kõige rohkem soovib. Näiteks mõnda isikut motiveerib 

reisimisvõimalus, teist õppimise ja enese koolitamise võimalus, kolmandat ametinimetus. 

Sellest tulenevalt on juhil kaks võimalikku viisi töötaja motivatsiooni tõstmiseks (Virovere 

jt 2005: 67): kas selgitada töötajale, kuidas saavutada ettevõttele vajalikku tulemust, mille 

eest on võimalik saada oodatavat tasu, või määrata töötajale just selline tasu, mida too 

väärtuslikuks peab.  

 

Kokkuvõtvalt on töö autori arvates juhtimise seisukohalt tähtsad nii protsessi- kui ka 

vajaduste teooriad, töömotivatsiooni ja -rahulolu saavutamisel on olulisel kohal nii 

töötajate tunnetuslikud protsessid (võrdlemine, hüvede ootused, eesmärkide seadmine, 

hindamine) kui ka  individuaalsed vajadused (tunnetus-, kuuluvus- ja saavutusvajadus). Et 

saavutada maksimaalne töörahulolu ja motivatsiooni tulemuslikkus uuringu läbiviimisel, 

tuleb aru saada eelpool esitletud teooriatest, sest nende abil saab muuta ettevõtte olukorda 

paremuse suunas. Käsitletud teooriatest selgus, et töörahulolu ja motivatsioon on seotud 

individuaalsete erinevustega, sellest tulenevalt oodatakse töölt erinevaid asju. Töö autori 

arvates aitab motivatsiooni- ja töörahulolu teooriate hea tundmine mõista, milliste 

teguritega saab töötajaid motiveerida. Järgnevates alapeatükkides antaksegi ülevaade 

erinevatest teguritest, mis mõjutavad ja tõstavad töörahulolu ja motivatsiooni. 

 

1.4. Töörahulolu ja motivatsiooni mõjutavad ja tõstvad tegurid 
 

Tööelu kvaliteeti iseloomustavad nii objektiivsed kui ka subjektiivsed näitajad. Seda 

mõõtvad objektiivsed tegurid on seotud tööga (nt töötasu, töökeskkond) ja töötaja 

sobivusega (töötaja kvalifikatsioon) antud töökohale. Subjektiivsed näitajad, mis 

kirjeldavad töötajate hinnanguid, põhinevad töötaja isikuomadustel, kogemusel ning 

ootustel oma töö suhtes (Employment in Europe 2001: 62). Selleks et parandada tööelu 

kvaliteeti, tuleks ideaalis arvestada kõikide teguritega, mis kas soodustavad või pärsivad 

tööelu arengut (Kõrreveski 2010: 11). 
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1.4.1. Töörahulolu ja motivatsiooni mõjutavad tegurid 

 

Töörahulolu saab kindlustada ainult sel teel, et juht kasutab oma töötajaid motiveerides 

aktiivselt stimuleerimistegureid (Joustenkunnas jt 1997: 88). Motiveerituse ja rahulolu 

taset esitavad selgelt sellised näitajad nagu tööjõu voolavus ja töölt puudumine. Seega on 

oluline mõista ja jälgida tegureid, mis neid mõjutavad (Mayo 2004: 146). Järgnevalt 

kirjeldatakse motivatsioonitegureid, mis mõjutavad töötaja töörahulolu ja motivatsiooni. 

 

Mullinsi arvates mõjutavad töötajate töörahulolu ja motivatsiooni suurust järgmised 

tegurid, mis sõltuvad omakorda inimestest ja situatsioonist (1994: 484): 

 

1. Individuaalsus – milleks on inimese vanus, haridustase, perekonnaseis, isiksus, 

võimed, töö suundumus.  

2. Sotsiaalsed – millised on suhted kolleegidega, võimalused meeskonnatööks, 

oskuslik töökorraldus.  

3. Kultuurilised – millised on inimese väärtused, käitumisharjumised ja 

tõekspidamised. 

4. Organisatsioonilised – ettevõtte suurus ja olemus, struktuur, personalipoliitika ja 

protseduurid, töö olemus, töötajate omavaheline läbisaamine, töövahendid, 

töökorraldus, juht ja juhtimisstiil, juhtimissüsteemid, töötingimused.  

5. Keskkonnalised – riiklikud, majanduslikud, sotsiaalsed, tehnoloogilised mõjud.  

 

Malberg leiab samuti, et motivatsioonitegurid sõltuvad paljudest asjaoludest, näiteks 

inimese isikuomadustest, erialast, vanusest, kvalifikatsioonist ja ka eluperioodi 

aktuaalsetest vajadustest. Samas teatud tegurid motiveerivad kõiki töötajaid, näiteks 

tunnustus (Malberg 2005: 17). Kõrreveski selgitab Eestis 2009. aastal 

sotsiaalministeeriumi poolt läbiviidud Eesti tööelu-uuringu põhjal, et kõige rohkem on oma 

tööga rahul pensioniealised töötajad. Nimelt kinnitab 93% töötajatest, kes on vanemad kui 

65 eluaastat, üldist rahulolu oma tööga. Vaatamata soliidsele eale on nende positiivsus 

tingitud ehk võimalusest siiski tööl käia ja lisaraha teenida. Nooremates vanuserühmades 

jäi töötaja rahulolu alla kuuekümne protsendi (Kõrreveski 2010: 12).  

 

Töörahulolu ja motivatsiooni mõjutavad tegurid võivad tulla inimese seest ehk sisemised 

tegurid, näiteks tulemustega rahulolu, püüd eesmärke saavutada ja sisemine töörõõm. 

Mõjutavad tegurid võivad olla ka välised, nagu palk, head töötingimused, 
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inimestevaheliste suhete eest hoolitsemine (Steiger 1997: 42). Ka Ball väidab, et sisemine 

motivatsioon ajendab tegutsema selle nimel, et saavutada teatud eesmärk (2011: 5). Mayo 

sõnul mõjutavad edukat motiveerimist viis tegurit:  

 

1. Eestvedamise suund ja juhtimisstiil,  

2. Füüsiline keskkond,  

3. Töörühm,  

4. Õppimis- ja arenguvõimalused  

5. Tasu ja tunnustus (2004: 146). 

 

Kõrreveski toob samuti välja samad tegurid, lisades, et töötajate rahulolu oma tööga 

mõjutavad veel töölepingu tüüp, tööaeg, karjääri- ja enesetäiendamise võimalused ning 

töötajate kaasamine (Kõrreveski 2010: 11).  

 

Joutsenkunnase ja Heikuraineni arvates on töö inimesele tähtis ning seda mõjutavad 

mitmed tegurid: töö annab võimaluse saada erinevaid asju, igal juhul on inimesel töö eest 

saadava tasu suhtes alati mingid ootused; sotsiaalne ülesanne, näiteks inimestega suhelda, 

sõbrustada, kohtuda; töö loob aluse ühiskondlikule positsioonile, elukutse põhjal 

paigutatakse teatud sotsiaalsesse gruppi; psühholoogilisest seisukohast vaadates võib töö 

olla inimesele tähtis identiteedi, samastuse allikas (Joutsenkunnas jt 1997: 82). Herzbergi 

järgi mõjutavad töörahulolu nii toimetuleku ehk hügieenitegurid kui stimuleerimis- ehk 

motivatsioonitegurid (Joutsenkunnas jt 1997: 86). 

 

Enamikule töötajatest lähevad korda koolitus- ja arenemisvõimalused. Inimesed vajavad 

abi isiklike arenguplaanide osas, näiteks tagasisidet töötulemuste kohta. Neid huvitavad äri 

muutuvad vajadused, omaenda karjääriplaan ning isikliku arengu lisapüüdlus (Mayo 2004: 

171). Saavutusmotivatsioon on oluline töötajatele, kes soovivad oma töösoorituste eest 

vahetut tagasisidet, kes kipuvad võtma kaalutud riske ja soovivad oma tööülesannete eest 

isiklikult vastutada ning kes peavad raskeid ülesandeid samuti väljakutseks (Joutsenkunnas 

jt 1997: 85). Mida haritum ja suurema palgaga on töötaja, seda rohkem innustab teda 

mitterahaline motivaator, näiteks töö sisu, eneseteostus ning tema arvamusega arvestamine 

juhtimises (Mikiver 2010: 22). Osade töötajate töörahulolu tuleb tööalasest tegevusest ja 

tema ametist (Virovere jt 2005: 46).  
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Töö autor nõustub töös esitatud erinevate autorite arvamustega, et kõik inimesed, kes 

ettevõttes töötavad, on erinevad oma vanuse, kultuuri, hariduse, väärtushinnangute, 

perekonnaseisu, eesmärkide poolest. Sellest tulenevalt mõjutavad nende töömotivatsiooni 

ja töörahulolu    erinevad motivatsioonitegurid. 

 

1.4.2. Töörahulolu ja motivatsiooni tõstvad tegurid 

  

Selles alapeatükis antakse ülevaade, millised tegurid tõstavad töötajate töörahulolu ja 

motivatsiooni. Juht saab töörahulolu kindlustada ainult siis, kui ta kasutab aktiivselt 

stimuleerimistegureid meeskonna motiveerimiseks. Tihti on juhtidel kalduvus oma 

alluvate motivatsiooni tõstvaid tegureid alahinnata (Joutsenkunnas jt 1997: 88). Mayo 

rõhutab, et peamiselt mõjutab inimese motivatsiooni siiski töökeskkond. Keskkond 

ühendab endas põhikultuuri, nagu ettevõtte väärtused, rituaalid, protsessid ja süsteemid 

ning kohalik kliima, mille loovad juhid ja liidrid (Mayo 2004: 170).  

 

Järgnevalt antakse ülevaade (joonisel 1.3.) töötajate poolt oodatavatest motivatsiooni ja 

töörahulolu tõstvatest teguritest, tuginedes Maslow’ vajaduste hierarhiale:  

 

1. füsioloogiliste vajaduste tõstvateks teguriteks võivad olla töö juures olevad 

kohvikud, müügi-, joogi- ja kohviautomaadid;  

2. turvalisusvajadusi tõstvateks teguriteks on õiglane palgasüsteem, lisasoodustused, 

pensionihüvitised, meditsiinilised hüved, head töötingimused, korralik küte ja 

ventilatsioon töökohal, hea füüsiline keskkond, töötajate probleemide kiire 

lahendamine, töötajatele loodud puhkeala ja õiglane puhkeaeg;  

3. kuuluvusvajaduste rahuldamiseks loodud tegurid võiksid olla näiteks töötajates 

loodud meeskonnavaim, töötajate sotsiaalse suhtlemise julgustamine 

organisatsiooni sees ja väljaspool tööaega, lubades töötajatel osaleda erinevates 

tööülesannetes, unustada ei tohi ka töötajate perioodilist kiitmis 

4. eneseteostusvajaduste puhul võiksid juhid tõstvate teguritena delegeerida 

ülesandeid, julgustada töötajate osalemist ja loovust, esitada väljakutseid, luua 

väljakutseid pakkuvaid töökohti, korraldada koolitusi ning kiita heade tulemuste 

eest ja premeerida auhindad 
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Joonis 1.3. Motivatsiooni ja rahulolu tõstvad tegurid, mida töötajad töölt ootavad 

Allikas: Autori koostatud (Mayo 2004; Joutsenkunnas jt 1997; Brooks 2004) 

 

Üheks olulisemaks töörahulolu ja motivatsiooni tõstvaks teguriks on töötasu, vt joonis1.3. 

Töötajate motiveerimisel on vaja luua õiglane töö tasustamise süsteem ja avalikustada selle 

alused.  Erinevad teooriad (Adams 1963; Vroom 1964 jt) ja uurimused näitavad, et rahulolu 

töötasuga sõltub eelkõige töö tasustamise süsteemist ja selle õiglusest ning vähemal määral 

selle suurusest (Türk 2005: 273). Töötajad on uuringutes väitnud, et neid motiveerib 

turvalisus ja stabiilsus ehk kindel töötasu kindlal kuupäeval. Samas on teada, et palk on 

motivatsiooni tõstva tegurina lühiajaline, eriti kui tegemist on püsipalgaga. Palga pärast 

lahkub pigem lihttööline, kes läheb pisut kõrgema palga pärast konkurendi juurde 

(Malmberg 2005: 29). Samuel on arvamusel, et pole ühtegi töötajat, kellel on päris ükskõik, 

MOTIVEERITUD 

JA RAHULOLEV 

TÖÖTAJA 

Töökollektiiv: 

 Head, sõbralikud 

omavahelised suhted 

 Ühisüritused 

 Teadmiste jagamine 

 Edusammude tähistamine 

 Üksteise austamine 

 Positiivne suhtumine 

 

 

 

 

 

 

 

Õppimine ja areng: 

 Koolitused  

 Võimalus tõusta 

karjääriredelil 

 Abi uute teadmiste 

rakendamisel 

 Edutamine heade 

töötulemuste eest  

 Arenguvõimalus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töötasu:  

 Õiglane palk  

 Saavutustele orienteeritud 

tulemustasud 

 Kompensatsioonid 

 Motiveerivad  lisatasud 

 Preemiad 

 Kindlustused 

 Puhkused 

 Pensionisoodustused 

 Soodushinnaga saadavad 

kaubad  

 Meditsiinilised hüved 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatsioon: 

 Ettevõtte hea maine 

 Meeskonnatunne 

 Arenguvõimalust pakkuv 

ettevõte 

 Ettevõtte üritused 

 

 

 

 

 

 

Töö omadused: 

 Huvitav, meeldiv  

 Loovust soodustav 

 Lemmik amet 

 Eneseteostuse ja 

arenemise võimalus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhtimine ja eestvedamine: 

 Õiglane ja aus  juht 

 Tunnustada saavutusi 

 Piisav otsustamisvabadus 

 Kiitus, toetus 

 Töötajate kaasamine 

 Töötaja võimete ära 

kasutamine 

 Anda tagasisidet  

 Vähendada kontrolli 

 Huvituda töötajate 

tegevustest  

 Informatsiooni saamine 

 Koosolekud 

 

 

 

 

Töökeskkond: 

 Tööprotsessis kaasaegse 

tehnika kasutamine 

 Turvaline ja mugav töökoht  

 Head tööajad  

 Hea asukoht 

 Sobivad tööajad 

 Töökoha stabiilsus 

 Mugav töökoht 

 Kohvikud 

 Kohviautomaadid  

 Hubane puhkeruum 

 Puhkeajad 
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kui palju ta palka saab. Samavõrd on igale ettevõtjale oluline küsimus, kuidas maksta 

töötajatele nii, et kõik oleksid rahulolevad ja motiveeritud ning ka organisatsiooni kulud 

oleksid kontrolli all. (Samuel 2004: 89). Mikiver rõhutab, et tasustamissüsteem peab olema 

õiglane ehk tasu peab olema võrdne töötaja panusega (2010: 100-101).  

 

Tulemustasuga saab motiveerida töötajaid töösooritusse rohkem panustama. Oluline on 

siinkohal järgida põhimõtet, et paremate töötulemustega töötajaid tasustatakse kõrgemalt. 

Tulemustasusüsteem peab olema arusaadav ja mõõdetav, töösoorituse eest peab saama 

õiglast tasu ning see peab võimaldama eristada halbu ja häid töötajaid (Türk 2005: 302). 

Töö autor on nõus, et tulemustasu on tähtsal kohal töötajate motiveerimisel ja lisab, et 

paljud ettevõtted kasutavad sellele lisaks ka teisi hüvedepakette.   

 

Riina Rohelaan on arvamusel, et erinevate tasemete töötajate motivatsiooni tõstvad tegurid 

on erinevad, näiteks kui tööliste motivatsiooni ja töörahulolu mõjuvaks teguriks on esmalt 

töötasu ning mitterahalistest motivaatoritest arenemisvõimalused ja tunnustamine, siis 

spetsialisti töörahulolu ja motivatsiooni tõstvateks teguriteks on hoopis saavutus ja 

tunnustus ning arenemisvõimalused oma töövaldkonnas. Juhti aga motiveerib, kui ta saab 

otsustus- ja tegevusvabaduse kaudu mõjutada oma vastutusvaldkonda ja terve ettevõtte 

lõpptulemust ehk millegi saavutamine, millega kaasneb tunnustus (Malmberg 2005: 28). 

Kuid kõik töötajad vajavad tunnustust, selleks võivad organisatsioonid valida näiteks kuu 

parima töötaja, aasta parima kolleegi, parima juhi jne. Kuu parima töötaja auhind on 

tavaliselt diplom või pilt autahvlil. Samasuguseid meetodeid võib kasutada ka tänapäeval 

(Jelov jt 2017: 173). 

 

Ferriss ütleb, et kui inimesi usaldada ja anda neile vastutus, võib olla üllatav, kuidas 

inimeste intelligentsus kohe kahekordistub. Tuleb anda inimestele võimalus ennast 

tõestada, sest nad on targemad kui arvata osata (Ferriss 2008: 115). Elenurm väidab, et 

parimal juhul käivitab töötaja ise sisemise motivatsiooni, see tähendab, et inimene otsib ise 

endale õigustusi, miks ta on töö vastu võtnud ja miks ta selle ära teeb. Mõnele on sisemiseks 

motivaatoriks meeldida tahtmine ja kohusetunne, teisele kartus kaotada töökoht või hea 

pakkumine, kolmandale hea nimi, neljandale anda endast parim või osaleda heategevuses, 

viiendale edevus (Malmberg 2005: 24). Tagasiside töötulemuste kohta on isikliku 

arenemisvajaduse põhiallikas, eriti kui see tuleb mitmelt inimeselt, näiteks endalt, alluvalt, 

ülemuselt, kolleegilt (Mayo 2004: 154).  
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Üheks motivatsiooni tõstvaks teguriks on töötajate koolitamine. Kuigi koolitamine on 

kallis, on see siiski tähtis ja selleks peab raha kulutama arukalt. Koolitus peab olema seotud 

vajaduste, ootuste ja protsessi parendamisega. See peab olema ette planeeritud ja selle 

tulemuslikkust tuleb alati kontrollida (Oakland 2006: 38). 

 

Töötajate omavahelistel suhetel on märkimisväärne mõju töörahulolule, sest iga 

organisatsiooni aluseks on selle töötajad. Seega on väga oluline, kuidas meeskonna liikmed 

omavahel suhtlevad ja millised on suhted juhiga. Kui meeskond ei toimi – kui selle liikmed 

on pidevalt konfliktis või nende omavaheline suhtlemine on pärsitud –, siis töö 

tulemuslikkus kannatab (Barner 2004: 19). Väga paljudele töötajatele on tähtsal kohal töö 

juures seltsielu ning soov leida sõpru (Mayo 2004: 15). Ka Denny arvates on töörahulolu 

ja motivatsiooni kujundamisel tähtsal kohal töötajate omavahelised suhted. Meeskonna 

suhteid saab ühtsemaks muuta, pakkudes kogu kollektiivile ühistegevusi: koosolekud, 

üritused nädalalõppudel, koolitused, võistlused, puhkusereisid. Töötajaid aitavad 

tihedamalt liita kokku sellised üritused, kus töötajad saavad näidata üksteise suhtes 

hoolivust ja toetust (Denny 2010: 99-100).  

 

Töötajate motiveerimisel sõltub palju juhist, kuna juhi ülesanne on leida õiged 

motiveerivad tegurid. Kahjuks on see keeruline protsess (Vadi 2001: 107). Türk väidab, et 

üheks olulisemaks töölt lahkumise põhjuseks on rahulolematus juhiga (2005: 264). Kui 

juht on positiivne, rõõmsameelne, naeratab, märkab töötajates ja nende töös head, kiidab 

ja tunnustab, siis selline käitumine kandub üle ka alluvatele (Vesso, Saue 2008: 29). Samas 

kui juht on negatiivne – ärritunud, vihane, märkab vaid halba, juhib tähelepanu puudustele, 

karistab – tekitab see töötajates negatiivse emotsiooni ja viib töörahulolu alla (Vesso, Saue 

2008: 34). Juhi liigne keskendumine negatiivsusele tekitab negatiivsust juurde. Töötajate 

puuduste ja vigade toitmine tähelepanuga ei vähenda neid, vaid tekitab juurde. Pigem tuleb 

keskenduda meeskonnaliikmete õnnestumistele, väljendada headmeelt, rõõmustada, kiita 

ja tunnustada, sest sellise suhtumisega suurendatakse õnnestunud käitumiste sagedust 

(Vesso, Saue 2008: 56). Töö autor nõustub selle hinnanguga, et töötajate motiveerimine 

sõltub palju juhist ja et positiivne juht mõjub kollektiivile kindlasti paremini.  
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Alahinnata ei tohiks ka töötingimuste mõju töörahulolule. Töötajatel on lihtsam ja parem 

tööd teha, kui töötingimused on head (soojad ja puhtad tööruumid, kena ja mugav ümbrus) 

ja mitte vastupidi (liiga külm, mürarohke keskkond) (Luthas 1992: 122).  

 

Eelneva põhjal võib kokkuvõtteks öelda et, töötajad on oma töökohal rahulolevad ja 

motiveeritud, kui töökeskkond on turvaline ja mugav, juht positiivse suhtumisega, kiidab, 

tunnustab, annab tehtud tööle tagasisidet ning kolleegidevahelised suhted on head ja 

sõbralikud. Töö ise peaks olema meeldiv, eneseteostust ja arenemist võimaldama, ka 

koolituste näol. Tööaeg oleks paindlik ning töö eest makstaks õiglast tasu, mis sõltuks 

tulemustest.   

 

1.5 Motivatsiooni süsteemi olemus 

 

Efektiivse motivatsioonisüsteemi väljatöötamise aluseks on teadmised töötajate 

vajadustest. On väga oluline pöörata tähelepanu töötajate rahulolule oma tööga, sest 

ettevõte saab areneda edukalt ainult siis, kui tema meeskonna moodustavad motiveeritud 

inimesed. Kui töötaja näeb, et tema vajaduste ja soovidega arvestatakse, on ta tööandjale 

lojaalne ja rahulolevam, ning annab endast tööülesannete täitmisel parima (Kõrreveski 

2010: 11). Hästi läbimõeldud süsteem ja tegevuspõhimõtted on aluseks stabiilselt headele 

tulemustele (Tammaru 2017: 9). 

 

Taimi Elenurme järgi peaks motivatsioonisüsteemi loomisel arvestama järgmisi aspekte. 

Esiteks tuleks mõõta, tunnustada ja rõhutada kõike seda, mis aitab tõsta firma sihte ja 

firmas kehtivaid väärtusi (Malmberg 2005: 24-25). Mõõtmine on oluline, kuna see 

võimaldab parandada kvaliteeti, aitab võrrelda tulemusi standarditega, selgeks saavad 

probleemid ning kus tuleks teha parendustegevused (Oakland 2006: 133). Teiseks tuleb 

motivatsioonisüsteemi muuta vastavalt sellele, kuidas muudetakse organisatsiooni 

strateegiat. Kolmandaks peaks motivatsioonisüsteem toetama organisatsiooni teisi 

personalitegevusi, olema seotud personali värbamise ja valiku ning koolitamise ja 

arendamisega. Neljandaks hõlmab hea süsteem kõiki töötajaid ja ametikohti ja kõik 

süsteemi osad on omavahel kooskõlas. Viiendaks on soovitav valida 

motivatsioonisüsteemi stiimulid rahulolu-uuringu põhjal. Selleks tuleb küsida töötajatelt 

hinnang senise motivatsioonisüsteemi kohta, see annab infot, millised 
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motivatsioonisüsteemi osad säilitada ja millised mitte. Kuuendakspeaks süsteem sisaldama 

nii püsivaid, traditsioonilisi ja üllatuslikke elemente (Malmberg 2005: 24-25). Ettevõttel 

võimaldab kaardistada parendamist vajavaid valdkondi enesehindamine, mille abil saab 

informatsiooni, ideid, ettepanekuid ning mis aitab planeerida edasisi arengutegevusi 

(Juhend enesehindamise... 2018: 3). Enesehindamine on pidev, regulaarne, süstemaatiline 

ülevaatus ja analüüsiprotsess, mille käigus organisatsioon, vastavalt täiuslikkuse mudelile, 

vaatab üle oma harjumuspärased tegutsemisviisid, mõõdab-hindab tulemusi ja püüab 

järjekindlalt leida võimalusi nende parendamiseks (Oakland 2006: 133). Pidevat 

parendamist ja enesehindamist peab läbi viima jätkusuutlikult ja süsteemselt (Lorenz, 

Kreegimäe jt 2014). Ka Malbergi järgi on motivatsioonisüsteemi ülesehitamine pidev 

tegevus, mis ei lõpe iial, sest niipea kui muudetakse strateegiat, eesmärke, struktuuri või 

muid ettevõtte tegureid, tuleb teha korrektiivid ka organisatsiooni motivatsioonisüsteemis 

(2005: 18–20).  

 

Motivatsioonisüsteemi loomisel peaks arvestama paljude teguritega, neist olulisemad on: 

ettevõtte strateegia, finantsseis, majanduslik edukus, tegevusala, tööprotsesside iseloom; 

tööjõuturul toimuv; organisatsioonikultuur; senine tasustamispraktika; uute 

motiveerimisvõtete erinevus; töötajate haridustase ja eeldatav osaluse määr juhtimisotsuste 

vastuvõtmisel; töötajaid esindava organisatsiooni olemasolu või selle puudumine (Malberg 

2005: 18–20).  

 

Järgnevalt käsitletakse Demingi pideva parenduse tsüklit, mis on aluseks süsteemi loomisel 

ja parendusel. PDCA tsükkel ehk pidev parendamise tsükkel koosneb neljast parendamise 

sammust (Oakland 2006: 133):  

 

1. Plan (planeeri) – eesmärgid ja standardid kehtestatakse toimivusega;  

2. Do (tee) – toimivuse mõõtmine; 

3. Check (kontrolli) – määrata kindlaks eesmärkide ja standardite lahknevus; 

4. Act (tegutse) – teha parendused, lahknevuse eemaldamiseks vajalike sammude 

algatamine.   

 

Juhtkonnale ja meeskonnale on soovitav koostada enesehindamise raport. Selles peaksid 

olema välja toodud organisatsiooni tugevused, probleemid, nõrkused, parendusvaldkonnad 

(ja antud konsensusskoorid) ning ettepanekud. Enesehindamise rapordi põhjal saab 
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organisatsiooni tippjuhtkond teha vajalikud järeldused kogu organisatsiooni hetkeseisundi 

kohta ning prioriseerida parenduseesmärgid. Juhtkond võiks enesehindamise käigus tehtud 

ettepanekud läbi arutada ning hinnata nende olulisust ja otstarbekust organisatsiooni jaoks. 

Seejärel tuleks enesehindamise tulemused ja selle alusel planeeritavad tegevused teha 

teatavaks kogu organisatsioonis, näiteks tutvustada koosolekul ja teha need kättesaadavaks 

ka organisatsiooni siseveebis vms (Närep 2004: 26-27). 

 

Kokkuvõtvalt tuleks ettevõtetel lisaks motivatsioonisüsteemile keskenduda ka 

tagasisidesüsteemile, sest kui rahulolu-uuringuid regulaarselt, süsteemselt ja pidevalt 

parenduse põhimõttel läbi ei viida, pole neist ettevõttele eriti kasu.   

 

1.6. Töörahulolu ja motivatsiooni mõõtmine   

 

Antud töö autori arvates on töötajate töörahulolu ja rahulolematuse, motivatsiooni ja neid 

mõõtvate tegurite mõõtmine ja analüüsimine ülimalt oluline, et osata hinnata kriitilisi 

tegureid, mis mõjutavad töötajate organisatsioonisisest käitumist ning sellest tulenevalt 

tööturukäitumist.  

 

Iga uuring on kui protsess, mis koosneb kindlatest struktureeritud ja hästi läbimõeldud 

etappidest: uurimisidee, teooria, uurimisprobleem, uurimistöö kava, uurimistöö projekt, 

andmete kogumine, andmete analüüs, tulemuste vormistamine, ettepanekute ja järelduste 

tegemine. Kvantitatiivses uurimistöös jaguneb protsess tavaliselt kaheks: lineaarne või 

tsükliline. Lineaarses uurimisprotsessis läbitakse järjestikku algusest lõpuni loogiliselt 

kõik kulgevad etapid. Tsüklilise protsessi puhul pöördutakse pärast viimast etappi taas 

tagasi teise etappi, et teooriat täiendada (Õunapuu 2014: 211).  

 

Nii kvantitatiivses kui ka kvalitatiivses uurimistöös püstitatakse uurimisküsimusi ja 

otsitakse andmeid kogudes ja analüüsides neile vastuseid, see toetub varasemale 

asjakohasele kirjandusele ning peab olema kooskõlas andmeanalüüsi ja järeldustega 

(Õunapuu 2014: 183).  

 

Juhtumiuuringutes uuritakse rühma, inimest, organisatsioone võimalikult paljudelt 

seisukohtadelt (Lagerpetz 2017: 80). Juhtumiuuringu metodoloog Robert K. Yin kinnitab, 
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et juhtumiuuringud on põhjalikumad ja täpsemad, kuna võib kasutada mitmeid allikaid 

(suulised aruanded, kirjalikud materjalid, uurimisobjekti vaatlused jne). Magistritöö autor 

kombineerib eesmärgi saavutamiseks kvantitatiivset ja kvalitatiivset meetodit (Yin 2013: 

324). Ka Lagerpetz väidab, et ühte ja sama materjali on tihtipeale võimalik analüüsida nii 

kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt. Kvantitatiivses uurimuses väljendatakse teavet arvude 

kujul ja kvalitatiivses uurimuses teavet, mida arvulises kujul on käsitleda võimatu või 

otstarbetu (2017: 122). 

 

Esmalt tuleb koostada intervjuu kava, mis on juhisteks intervjuul, millele uurija toetub. 

Intervjuu kava aitab vastaja delikaatselt suunata eelistatud küsimustele vastama. Sellist 

lähenemist kasutatakse avatud intervjuul (Lagerpetz 2017: 140). Intervjuul võib kasutada 

ka ankeeti ehk küsimustikku, mille täitab kas vastaja või intervjueerija. Ankeet võib olla 

ka elektrooniline (Lagerpetz 2017: 156).  

 

Kõige levinum uurimismeetod info hankimisel on küsitlused. Küsitluste abil uuritakse 

tavaliselt vastajate elutingimusi, faktilist käitumist ning hoiakuid ja arvamusi. Selleks et 

võrrelda inimgruppe ja seletada vastuste erinevusi, küsitakse ka selliseid vastajaid 

iseloomustavaid sotsiaaldemograafilisi andmeid nagu vanus, sugu, haridus, sissetulek, 

emakeel jm. Küsitlust võib korraldada intervjuu vormis või ankeetküsitlusena. 

Ankeetküsitlus tähendab, et respondendid täidavad küsimustiku ise endale sobival ajal. 

Küsimused esitatakse tavaliselt kõigile vastajatele samasuguses sõnastuses ja järjekorras 

(Lagerpetz 2017: 138). 

 

Küsimused peavad olema üheselt mõistetavad ja selged ning vastajale võimalikult 

mugavad, see vähendab väljalangevust (Lagerpetz 2017: 166). Küsimustikud sisaldavad 

suletud ja avatud küsimusi. Suletud küsimustega kogutakse taustaandmeid, nt sugu, vanus, 

osakonnatüüp. Avatud küsimused, mis annavad vastajale ette valiku vastuseid, millest peab 

leidma ühe või mitu sobivat vastust (Õunapuu 2014: 162). Enamik küsimusi esitatakse 

selliselt, et nendele vastates valitakse etteantud vastusevariantidest see või need, mis kõige 

paremini kirjeldavad vastaja arvamust või olukorda (Lagerpetz 2017: 138).  

 

Ankeetküsitluse plussiks on koguda suur andmestik, säästes aega, arvuti abil kerge 

analüüsida. Ankeetküsitluse miinuseks loeb Hirsijärvi, et ankeedi koostamine võib võtta 

palju aega, andmete õigsust pole võimalik kontrollida, vastajad võivad küsimustest valesti 
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aru saada ja vastatud osakaal võib jääda väikseks (Hirsijärvi jt 2005: 182). Tänasel kiiresti 

arenevas infoajastul on võimalik saata küsimustik lingina e-postile, koostatuna selliselt, et 

vastaja täidab selle ise internetis. E-ankeedi plussiks on tema säästlikkus ja andmed 

salvestuvad otse andmebaas, nnende kodeerimine ja sisestamine ei ole eraldi tegevusena 

vajalik ning juba uuringu vältel on võimalik teha esialgseid järeldusi. Miinuseks võib 

pidada seda, et valimisse saab kaasata ainult need inimesed, kelle e-posti aadress on teda, 

kuid leidub ka neid töötajaid, kes ei oska ja kel pole võimalik arvutit kasutada (Lagerpetz 

2017: 179). 

 

Pärast küsitluse koostamist ja selle läbiviimist tuleb hakata andmeid korrastama, siis 

analüüsima ning anda hinnang analüüsi tulemustele. Keerukamate meetodite juures on 

võimalik kasutada andmete töötlemisel SPSS-i programmi (Õunapuu 2014: 184). Andmete 

analüüsimisel annab hea ülevaate kui ühe muutuja jaotuse kohta materjalis on esitatud seda 

iseloomustav statistiline keskmine. Valimi andmete kirjeldamisel kasutatakse kõige 

rohkem aritmeetilist keskmist (m) ja standardhälvet (s). (Lagerspetz 2017:233). 

Standardhälve näitab, kui palju väärtused erinevad keskmisest väärtusest (Tooding 2007: 

63).  

 

Lõpetuseks tuleb uuringu põhjal teha tulemuste kohta kokkuvõte. Selle sisuks on 

järelduste, üldistuste ja ettepanekute tegemine ning kontrollimistulemuste vormistamine. 

Hästi koostatud, piisavalt põhjendatud ning selgelt kirja pandud järeldused ja ettepanekud 

võimaldavad juhil olla sündmuste keskel ning edukalt tegutseda (Üksvärav 2008: 437). 
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2. TÖÖTAJATE TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI 

VÄLJASELGITAMINE RÄPINA PABERIVABRIKU AS-is  

 

2.1. Ülevaade Räpina Paberivabrik AS-ist  

 

Räpina Paberivabrik AS on 31.03.1997 asutatud ettevõte, kuid selle ajalugu ulatub tagasi 

aastasse 1728, kui Räpinas alustas tööd esimene paberiveski. Ligi 300-aastase 

tegutsemisaja vältel on toodetud väga erinevaid tooteid alates katusepapist kuni 

rahapaberini – osa sõjaeelse Eesti Vabariigi rahatähtedest oli trükitud Räpina 

paberivabrikus toodetud paberile. 2017. aasta seisuga on Räpina Paberivabrik AS 

Skandinaavia maade suurim pakkenurkade tootja. Lisaks nurgaprofiilidele toodetakse ka 

kunsti- ja kontoritarbeid, kartongi ning ehitus- ja pakkepaberit. Räpina paberivabriku puhul 

on oluline tegur see, et edendatakse teadlikult keskkonnasõbralikkust, kasutades toorainena 

Eestist kogutud vanapaberit. (Rappin edge protectors, 2017) 

 

Räpina Paberivabrik AS-i eesmärgiks (visioon) on olla keskkonnasõbralik ja stabiilselt 

arenev kaasaegne rahvusvahelise haardega ettevõte, kes austab paberitootmise traditsioone 

ja ajalugu (Rappin edge protectors, 2017). Ettevõtte missiooniks on aidata hoida klientide 

kaubad heas vormis. Räpina Paberivabrik AS-ile on tähtis kvaliteet, mis tähendab seda, et 

klient on toodete ja teenustega rahul ning kõik see oleks saavutatud majanduslikult 

ökonoomselt (Rappin edge protectors, 2017).  

 

Räpina Paberivabrik AS-i tegevusi juhivad igapäevaselt järgmised põhiväärtused (Rappin 

edge protectors, 2017):  

 

1. Usaldusväärtus – usaldusväärne partner oma klientidele, pidades kinni 

kokkulepetest ning pakkudes kvaliteetset toodangut. Oma töötajatele pakub 

ettevõte püsivat ja perspektiivset töökohta. 

2. Säästlikkus – keskkonnasäästlik ettevõte. Andmata järele toodangu 

kvaliteedis, rakendatakse loodusega arvestavat tehnoloogiat. 
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3. Dünaamilisus – olles paindlik ja aktiivne, õppides tuleviku väljakutsetele 

vastamiseks pikaajalistest kogemustest 

Järgnevalt tutvustatakse Räpina paberivabriku müügijuhi intervjueerimisel (lisa 2) saadud 

ülevaadet töötajaskonnast ja seni kasutusel olnud motivatsioonisüsteemist ettevõttes.  

 

Räpina Paberivabrik AS panustab palju töötajatesse, kes on omal alal tõeliselt pädevad 

spetsialistid ja seega ka ettevõtte suurim vara. Räpina Paberivabrik AS on piirkonna suurim 

tööandja, luues pidevalt juurde uusi töökohti: kui 2014. aastal töötas Räpina Paberivabrik 

AS-is 61 töötajat, siis 10.02.2018 seisuga moodustavad ettevõtte struktuuri (lisa 3) 84 

töötajat, kes jagunevad vastavalt tööülesannetele osakondadesse. Juhtkond koordineerib 

ettevõtte igapäevast tegevust ja teostab järelevalvet ning teeb otsused ettevõtte 

juhtimissüsteemi arendamiseks ja parendamiseks. Juhtkonda kuuluvad juhataja (juhatuse 

liige) ja müügijuht.  

Kontoritööd teevad igapäevaselt koos juhiga seitse inimest: raamatupidaja, tootmisjuht, 

laiatarbejuht, müügijuht, müügisekretär/logistik ja müügijuhi assistent. Toodangu järgi 

jagunevad ettevõtte töötajad peamiselt kolmeks: paberitootmise, nurgatootmise ja 

laiatarbetootmise osakonna töötajad. Tootmisjuhile alluvad paberitootmine ja 

nurgatootmine ning ettevõtte viis tõstukijuhti, moodustades seega enamuse ettevõtte 

töötajaskonnast. Laiatarbejuhile allub kümme laiatarbetootmise töötajat.  

 

Ettevõtte palganumbrid ei kuulu antud uurimuse käigus avalikustamisele, kuid töötajate 

tasustamisel lähtutakse konkurentsivõimelisel, organisatsiooni eesmärkide saavutamise ja 

motivatsiooni tõstmise põhimõtetest. Seega koosneb tootmistööliste palk kahest osast:  

 

1. Põhipalk (töötasu) – mida tööandja maksab töötajale ametijuhendis kokkulepitud 

tööülesannete täitmise eest. Palk on poolte vahel kokku lepitud töölepingus.  

2. Tulemustasu – makstakse heade tulemuste eest. Tootmises on motivaatoriks 

töömaht, mis määrab ära töötaja tulemustasu. Kui töötajad teevad sisuliselt sama 

tööd, kuid tulemused on erinevad, siis korrigeeritakse seda vastavalt töötulemustele 

tulemustasuga. Kui kõik on hästi, normid täidetud, saadakse boonust ning vastupidi 

– halbade tulemustega võidakse boonusest ilma jääda. Töötulemusi mõõdetakse 

osakonniti erinevalt, see sõltub toodangu mahust ja müüginumbritest, arvestatakse 

ka klientide tagasisidet probleemide korral. Tulemustasu arvestamise kord on 

määratud ettevõtte juhi ja osakondade juhtide poolt. 
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Kontoritöötajate (spetsialistide) palkade määramisel lähtutakse ettevõtetevahelisest 

konkurentsist, mis aitab tööjõukulud kontrolli alla hoida. Lähtutakse põhimõttest, et 

töötajate palgakasv ei ületaks tootlikkuse kasvu. Tulemustasusid makstakse suurepäraste 

töö eest, näiteks märkimisväärsete müügitulemuste eest.  

 

Räpina Paberivabrik AS-i töötajad töötavad kolmes ja neljas vahetuses. Paberit toodetakse 

24 tundi ööpäevas seitse päeva nädalas neljas vahetuses. Pakkenurki toodetakse 24 tundi 

viiel päeval nädalas. Laiatarbekaupade tootmine käib 40 tundi nädalas ühes vahetuses. 

Töötajatel on üheksatunnine tööpäev, mis sisaldab kaks korda viieteistminutilist 

kohvipausi ning pooletunnist lõunat. Töögraafiku tegemisel on kõigil võimalik kaasa 

rääkida, vajadusel saada vabu päevi. Tootmises kahjuks ei ole võimalik töölisel enda 

tempot valida, töömaht on motivaatoriks palga saamisel, pausid ja aeg on ette määratud. 

Kontoritöötajatel on võimalik töötempot valida põhimõttel, et töö saaks tehtud.  

 

 Müügijuhi intervjueerimisel selgus, et Räpina Paberivabrik AS-i motivatsioonisüsteem ei 

ole dokumenteeritud, vaid on juhtkonna poolt välja öeldud ning töötajatele suusõnaliselt 

teada. Motivatsioonisüsteem sisaldab: 

 

1. Töökeskkonda – tasuta lõunasöök ning head töötingimused. 

2. Astmelist palgasüsteemi – põhipalk ja lisatasud. 

3. Ühisüritusi – igal aastal on ettevõtte suvepäevad ja jõulupidu, jõulupaki saavad ka 

töötajate lapsed.  

4. Kingitusi – igat ettevõtte töötajat õnnitletakse tema sünnipäeval ning firma poolt 

kingitakse lilled, juustukera. Uue aasta algul kingitakse kõigile töötajatele kalender.  

Boonusena saavad kõik töötajad tasuta Räpina Paberivabrik AS-i toodangut, 

näiteks laiatarbekaupu, paberit jt. 

5. Koolitusi – ettevõttes toimub kõigile töötajatele kord aastas koolitus ettevõtte 

juhtimissüsteemi nõuetest ja ettevõtte sihtidest; samuti kord aastas viiakse läbi 

praktiline evakuatsiooniõppus, kus tõstetakse töötajate teadlikkust ja treenitakse 

oskusi hädaolukorraks ning antakse töötajatele tulekustutusvahendite kasutamise 

üldõpet. Kõik töötajad saavad ka tuleohutuse koolituse. Kontoritöötajaid 

innustatakse enesemotivatsiooni koolitusega.  
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6. Koosolekuid – juhatuse koosolekud toimuvad kord kvartalis, kontori, tootmise ja 

mehhaanikute koosolekud kord päevas, tootmisosakonna töötajatele mõeldud 

arenguvestlused toimuvad kord kuus.  

 

Kord kuus toimuvad arenguvestlused, kus juhataja kuulab ära töötaja mured ja rõõmud 

ning probleemi korral püütakse üheskoos lahendus leida. Arenguvestlusel saab töötaja 

tagasisidet oma töötulemustele. Klientidelt saadud tagasiside kogutakse eraldi Exceli 

tabelisse. Probleemid dokumenteeritakse põhimõttel, mis oli probleemi tekitaja, kuidas 

need lahendati ja mis võeti ette, et seda uuesti ei juhtuks. Probleemid arutatakse läbi selle 

tootmisüksusega, kus probleem tekkis – et see ei korduks. Parendused viiakse läbi 

jooksvalt vastavalt probleemi sisule. Tehtud parendused arutatakse ka klientidega läbi.  

 

Räpina Paberivabrik AS-i raamatupidajalt saadud andmete põhjal on ettevõttes töötajate 

arv aastatega jõudsalt kasvanud. Kui 2013. aastal oli ettevõttes 55 töötajat, siis 2017. aastal 

oli neid juba 84. Tabelis 2.1. on ära toodud aastate lõikes Räpina Paberivabrik AS-i 

töötajate arv ning ettevõttest lahkunud töötajad.  

 

Tabel 2.1. Töötajate arv ja tööjõu voolavus 

Aasta Töötajate arv kokku Lahkunud töötajad Lahkunud töötajate 

osakaal 

1. 2013 55 4 7.27 % 

2. 2014 61 3 4,91% 

3. 2015 76 2 2,63% 

4. 2016 80 3 3,75% 

5. 2017 84 2 2,38% 

Allikas: Autori koostatud 

 

Ettevõtte juhtkond peab loomulikuks tööjõu voolavuseks 4%, mis on aastaks 2017 

tunduvalt väiksem (2,38 %), kui oli seda aastal 2013 (7,27%). Küll aga tõestab antud tabel 

asjaolu, et aastatega on töötajate arv hüppeliselt kasvanud. See tuleneb ettevõtte suurtest 

investeeringutest tootmistehnoloogiasse ja müügimahu kasvust.  
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2.2. Uurimise eesmärk, valim ja metoodika 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli analüüsida Räpina Paberivabriku AS-i töötajate 

töörahulolu ja motivatsiooni ning uuringu tulemuste põhjal teha ettevõtte juhtkonnale 

parendusettepanekud. Vastava uurimuse tulemusena kaardistusid ettevõttes kasutusel 

oleva töörahulolu ja motivatsioonisüsteemi tugevused  ja nõrkused. Uurimise läbiviimiseks 

kasutas autor dokumendianalüüsi, ankeetküsitluse ning poolstruktureeritud intervjuu 

meetodit. Tervikpildi saamiseks koguti andmeid antud magistritöös ettevõtte müügijuhilt 

intervjuu käigus ning  e-posti teel.   

 

Esmalt tutvus magistritöö autor Räpina Paberivabrik AS-i seniste motivatsiooni ja rahulolu 

küsimustikega ning uuringu tulemustega.  Dokumendivaatlus  oli kooskõlastatud Räpina 

Paberivabrik AS-i müügijuhiga.  Sumoor OÜ esindajaga poolt saadeti töö autori meilile 

uuringu küsimustik (vt lisa 4) ja 2016 aasta tulemuste kokkuvõte, millega sai antud töö 

autor iseseisvalt tutvuda. Küsitlus oli teostatud 19.05.–10.06.2016 aastal. Uurimuse 

eesmärgiks oli saada indikaatoreid Räpina Paberivabriku AS-i rahulolu parendamise 

võimaluste kohta. Antud töö autori hinnangul 2016 ja 2017 aastal läbi viidud uuringud 

keskendusid peamiselt töötajate rahulolule ja sellega seonduvatele väidetele, kuid vähem 

motivatsioonile (vt lisa 5). Uuringu analüüsi tulemustest selgus, et  motivatsiooni pole eriti 

analüüsitud.  Teooriast ilmnes, et tööga rahulolu on üks osa motivatsiooni protsessist, 

motivatsiooni seostatakse eesmärgiga suunata käitumist ja töögarahulolu on seotud 

vajaduste rahuldamisega ning nad täiendavad teineteist. Ka töö autori  arvates,  on  

töörahulolu  seotud  motivatsiooniga ning neid tuleks uurida koos. Seega tuginedes 

teooriale tegi antud töö autor ettepaneku  täiendada olemasolevat   küsitlust ning viia läbi  

uus motivatsiooni ja rahulolu uuring.  

 

Magistritöö autori poolt koostatud ankeetküsitlus viidi läbi ajavahemikus 19.03.–15.04.18. 

Uuringu valimi moodustasid kõik Räpina Paberivabrik AS-i töötajad, et anda kõigile 

võimalus küsitlusele vastamiseks ja oma arvamuse esitamiseks.  

 

Magistritöö autor kasutas poolstruktureeritud intervjuud suulisel teel ettevõtte 

müügijuhiga, mis oli ühtlasi ankeetküsitluse ettevalmistavaks etapiks ning aitas välja 

selgitada juhtkonna erinevad vaatenurgad ja seisukohad. Poolstruktureeritud intervjuu 
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tarbeks koostas magistritöö autor küsimustiku (vt lisa 2), mis koosnes 18 avatud küsimusest 

ja sisaldas kaheksat teemat: personali töökorraldust, motivatsioonisüsteeme ja 

motivatsioonipaketti, töötingimusi, töötasu, karjäärivõimalusi ja arengut, tööjõu voolavust 

ja värbamist. Autor salvestas intervjuu nutitelefoniga.  

  

Küsimustiku andmed koguti kokku Connect.ee uuringu programmiga, kuhu kanti 

ükshaaval käsitsi sisse ka paberkandjal tagastatud ankeedid (15 vastanut). Ankeedis 

tähistas väärtus 1 (esimene veerg ankeedis) maksimaalset rahulolu ja valik 5 (viies veerg 

ankeedis) minimaalset rahulolu, andmete tõlgendamise lihtsustamiseks kodeeriti vastused 

tagurpidiseks, vastavalt Likerti 5-pallilisele skaalale. Seejärel leiti valimi andmete 

keskväärtused ja standardhälve (saadud tulemused on leitavad lisades 6–24). 

Standardhälbe kaudu leitakse, kui palju väärtused erinevad keskmisest (Tooding 2007: 63). 

Standardhälve näitab tüüpilist erinevust üldisest keskmisest, mis leitakse kõigi vastajate 

vastuste erinevusest üldisest keskmisest ning arvutatakse nende erinevuste ruutkeskmine. 

Kui standardhälve on väike, siis on vastajate vastused antud üldise keskmise lähedal ehk 

vastajad on olnud oma vastustes küllaltki samal arvamusel. Kui standardhälve on suur, siis 

on vastajate vastused enamasti üldisest keskmisest kaugel (Rootalu 2014). Diagrammide 

koostamiseks kasutati Exceli programmi.  

Tulemuste analüüsiks kasutati programmi „SPSS for Windows 21“ ning kirjeldavat 

statistikat (Crosstabs, Frequencies, Descriptives).  

 

Sotsiaal-demograafilistest tunnustest tulenevate seaduspärasuste statistiliselt olulisi 

erinevusi analüüsiti sõltumatute valimite T-testi (Indepentent-Samples T test) ja 

dispersioonanalüüsi käigus (One-Way ANOVA), tingimusel p≤ 0,05. Küsimustiku 

sisemist usaldusväärsust ehk sisereliaablust kontrolliti Cronbachi Alfaga, mis väljendub 

numbriga 0 ja 1 vahel ning näitab, mil määral iga üksikküsimus mõõdab uuritavat faktorit 

(Tavakol, Dennick 2011: 53).  

 

T-test võimaldab võrrelda kahe arvulise tunnuse keskmisi väärtusi või kahe grupi (nt 

meeste ja naiste) ühe arvulise tunnuse keskmisi väärtusi. T-test põhineb t-statistikul, mille 

väärtus arvutatakse välja, kasutades gruppide keskmisi ja standardhälbeid ning võttes 

arvesse ka vastajate arvu grupis. T-statistiku väärtused võivad olla nii positiivsed kui ka 

negatiivsed. T-statistiku absoluutväärtus on suur, kui gruppide keskmiste erinevus on suur.  
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Väidetevahelisi seoseid uuriti korrelatsioonianalüüsiga. Kõige üldisemaks seose tugevuse 

näitajaks on korrelatsioonisuhe, mida nimetatakse korrelatsiooniindeksiks (r). 

Korrelatsiooni sõltuvus näitab tunnuse keskmise muutumist teise tunnuse muutudes, st 

kuivõrd ühe tunnuse muutus mõjutab teise tunnuse väärtust. Mida suurem on r-väärtus, 

seda tugevam on seos uuritavate nähtuste vahel (Vainu 2006: 25). Kui r on negatiivne, siis 

ühe tunnuse väärtuste kasvades teise tunnuse väärtused vähenevad ehk vastassuunaline 

seos. Kui r on positiivne, siis mõlema tunnuse väärtused üheaegselt kasvavad, mis 

tähendab, et tegu on samasuunalise seosega (Paas 1995: 182). Korrelatsiooni seosed 

liigitakse järgmiselt:  

-1...+1. -1 ütleb, et kahe tunnuse vahel valitseb täiuslik negatiivne korrelatsioon.  

+1 ütleb, et kahe tunnuse vahel valitseb täiuslik positiivne korrelatsioon.  

0 näitab, et mingisugust seost ei eksisteeri.  

2 näitab, milline osa teise tunnuse variatsioonist on seletatav või põhjustatud esimese 

tunnuse poolt (Statistiline... 2018: 78).  

 

Järgnevalt antakse ülevaade uuritavast ettevõttest, seejärel kirjeldatakse uurimisprotsessi 

ja tulemuste analüüsi. Tulemuste analüüsis kasutas autor tekstisiseselt järgmisi lühendeid: 

s – standardhälve; m – aritmeetiline keskmine.  

 

2.3. Uurimisprotsess 

 

Käesolevas alapeatükis antakse esmalt ülevaade Räpina Paberivabrik AS-is varem 

läbiviidud töötajate töörahulolu ja motivatsiooni uuringutest ja küsimustikest ning 

võrreldakse neid antud töös käsitletud töörahulolu ja motivatsiooni teooriatega (alapunkt 

1.3.) ning töörahulolu ja motivatsiooni mõjutavate ja tõstvate teguritega (alapunktid 1.4.1. 

ning 1.4.2.), seejärel kirjeldatakse antud töö autori poolt 2018. aastal läbiviidud 

uurimisprotsessi Räpina Paberivabrik AS-i töötajate töörahulolu ja motivatsiooni 

väljaselgitamiseks.  

 

Räpina Paberivabrik AS-i juhtkond on koostöös Sumoor OÜ-ga juba alates 2016. aasta 

kevadest viinud läbi meeskonna rahuloluküsitlusi. 2016. aasta küsitluses osales 51% ehk 

36 inimest kogu töötajate arvust (70 töötajat). Peamiste osakondade, kartongide ja 
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pakkenurkade tootmise töötajatest vastasid vähesed. Kui kartongide osakonna osakaal 

vastanutest oli 8% (3 töötajat), siis kogu ettevõtte töötajatest moodustab see meeskond 20% 

(14 töötajat). Pakkenurkade tootmise osakonnast vastas vaid 15 inimest 35-st, seega osalus 

oli 43%. Hoolduse ja laotöötajate vastajate osakaal oli 17% (6 inimest). Müük ja haldus 

moodustas suurima osaluse – 100%, vastasid kõik 5 töötajat kogu osakonnast. Kõrge 

osaluse protsendi moodustasid ka laiatarbekaupade osakonna töötajad, mis oli 88% (7 

töötajat 8-st).  

 

2016. aastal koosnes uurimus 18 küsimusest ning 2017. aastal 19 küsimusest (lisa 4).  

 

Küsimused nr 1–3 on töö kohta (vt. lisa 4), kus töötajatel paluti vastata Likerti 5-pallisel 

skaalal: ei ole üldse nõus, pigem ei ole nõus, neutraalne, pigem nõus, täiesti nõus. Küsimus 

nr 4 on tunnustamise ja kiitmise kohta, kus paluti vastata, kas töötajat on viimase nädala 

jooksul hea töö eest tunnustatud või kiidetud. Küsimused 5, 9, 10 on meeskonna kohta (vt. 

lisa 4). Küsimus nr 8 on töökultuuri kohta, kus palutakse töötajatel anda hinnang, kas 

ettevõtte missioon/eesmärk paneb neid tundma, et ka nende töö on oluline. Küsimus nr 13 

on autori hinnangul  üldise rahulolu kohta, kus töötajal paluti hinnata, kui rahul ta on 

üldiselt Räpina Paberivabrik AS-i kui töökohaga. Küsimused nr 6, 11, 12 (vt. lisa 4) saab 

autori arvatyes liigitada arengu kohta. Küsimused 1–12 on toodud veel kord eraldi 

küsimusena välja, kus palutakse töötajatel valida kaks väidet (vastamine vabatahtlik), mis 

on töötaja enda rahulolu kasvu aspektis täna kõige olulisemad. Küsimusega soovitakse 

autori arvates kaardistada töötaja rahulolu tegureid. Küsimus nr 14 on soovitamise kohta, 

kus palutakse hinnata, kas töötajad soovitaksid Räpina Paberivabrik AS-i kui tööandjat 

oma sõbrale või heale tuttavale. Küsimustes nr 16 ja 17 paluti nimetada vabas vormis kuni 

kolm asja Räpina Paberivabrik AS-i kohta (vabatahtlik): mis on ettevõttes hästi ja mis 

töötajatele meeldib, mis on halvasti või võiks paremini olla. Autori arvates annavad 

küsimused 16 ja 17 võimaluse töötajal lisada ettepanekuid, soovitusi ja arvamusi ettevõtte 

kohta.  

 

Lisaküsimusena palutakse (küsimus nr 18) töötajatel vastata küsimusele: „Ma tulen 

hommikul rõõmuga Räpina Paberivabrik AS-i tööle“, kus tuleb valida etteantud vastuste 

seast sobivaim: Jah, igal hommikul – 5; Jah, umbes pooltel päevadel nädalas – 4; Pigem 

juhtub seda 1 kord nädalas – 3; Pigem juhtub seda 1 kord kuus – 2; Seda ei juhtu pea kunagi 
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– 1. Autori arvates saab selle küsimusega mõõta töötajate üldist rahulolu tööga. Kui töötaja 

valib esimese või teise variandi, siis on ta ilmselt rahul oma töö ja töökohaga.  

 

Sotsiaal-demograafilisi küsimusi on küsimustikus üks (küsimus nr 15), kus palutakse 

vastata, millises osakonnas töötaja töötab: kartongide tootmine, pakkenurkade tootmine, 

laiatarbekaupade tootmine, müük ja haldus, hooldus, ladu. Tuginedes teooriale (alapeatükk 

1.4.1, lk 26), on antud töö autor nõus, et kõik inimesed on erinevad ning nende 

motivatsioonitegurid sõltuvad paljudest asjaoludest, nagu vanus, haridus, eriala, 

kvalifikatsioon, tööstaaž. Seega on töö autor arvamusel, et töörahulolu ja motivatsiooni 

mõõtmisel tuleks välja selgitada töötajate sotsiaal-demograafilised näitajad (sugu, vanus, 

haridus, osakond, tööstaaž ja tööaeg), mis aitaksid paremini kindlaks teha töötajate 

motivatsiooni mõjutavaid tegureid.  

 

Küsimuse nr 13 põhjal „Kui rahul Sa oled AS Räpina Paberivabriku kui töökohaga?“ 

sooviti välja selgitada töötajate üldine rahulolu. 86% vastanutest oli rahul Räpina 

Paberivabrik AS-i kui tööandjaga. Täiesti rahulolematuid ei olnud ühtegi. Vaid kaks 

vastanut (5,5%) olid pigem rahulolematud ja kolm töötajat jäi neutraalseks. Üldine pilt oli 

13. küsimuse vastuste osas hea (vt lisa 6). Ka üldine rahulolu on suhteliselt kõrge (vaid 

kolm inimest jäi neutraalseks). Silma jäi veel väide, et „Olen viimase aasta jooksul õppinud 

ja arenenud“. Selle põhjal saab järeldada, et ettevõte areneb ja töötajad olid selle üle uhked. 

Oluliselt kõrgema skooriga jäi silma ka, et üldine töökliima on kõrge, sest töötajad 

tunnetavad oma töö olulisust (küsimus nr 8). Küsimus nr 4 oli tunnustamise ja kiitmise 

kohta, vastuste seas ei olnud ühtegi hinnet „5“ ja 9% (6 inimest) ütles, et mind vist ikka on 

viimase nädala jooksul tunnustatud. Suurt analüüsi üksuste kohta sel korral ei tehtud. 

Põhjuseks toodi, et kahe suurema tootmisüksuse (nurgad ja kartong) vastanute protsent oli 

väga madal ega väljenda olulise osa arvamust. Parenduste tegemisel soovitati juhtkonnal 

vaadata üle ka meeskondade graafikud.  

 

Räpina Paberivabrik AS-i uue, täiendatud küsimustiku koostamisel uuris autor teisi 

samalaadseid uuringuid, kust sai ideid küsimuste plokkide ja sõnastuse kohta. Samuti on 

võetud arvesse ettevõtte ja juhendaja ettepanekuid ning teisi varasemaid uuringuid. Töö 

autor leidis, et Räpina Paberivabrik AS-i töötajate töörahulolu ja motivatsiooni võrdlemise 
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eesmärgil on hea kaasata oma uurimusse Sumoor OÜ poolt 2016. aastal koostatud 18 

küsimust. Ilmnes, et nende uurimuses ei puudutata olulisuse ja kogetu aspekti, mis aitaks 

töö autori arvates kaardistada olulised erinevused töötajate soovitu ja tegeliku olukorra 

vahel ettevõttes. See aitaks esile tuua, millised valdkonnad vajaksid parendusi, sest 

osakonniti võib rahulolu olla erinev. Samuti selgus, et nad ei ole uurinud rahulolu sotsiaal-

demograafiliste näitajate järgi, mis töö autori hinnangul lisaks uurimusele väärtust, annaks 

parema ülevaate rahulolust ja aitaks leida statistilisi erinevusi osakonniti, hariduse, soo, 

vanuse, tööaja ja tööstaaži lõikes. 

 

Lisaks tugines antud töö autor uue küsimustiku väljatöötamisel käesolevas töös käsitletud 

töörahulolu ja motivatsiooni teooriatele (vt alapeatükk 1.3.), tõstvatele ja mõjutavatele 

teguritele (vt alapeatükid 1.4.1. ja 1.4.2.) ning Opmani (2012) väljatöötatud küsimustikule, 

mida kohendati uuritava ettevõtte järgi. Tuginedes antud töös käsitletud teooriale, on tööga 

rahulolu mõõtmiseks viis kõige tähtsamat faktorit tasustamine, töö iseloom, arenemis- ja 

õppimisvõimalus, kolleegid, juhtimine ja juht, edutamine ja võimalused karjääri 

tegemiseks. Seega on töö autor arvamusel, et töörahulolu ja motivatsiooni uuringu 

küsimustikus peaksid olema küsimused töötasu, töökultuuri, töökorralduse, arenemise ja 

õppimise, juhtimise, otsese juhi, kaasamise, edutamise ja karjääri kohta. Antud töö 

empiirilises osas on kasutatud töörahulolu ja motivatsiooni väljaselgitamisel eelpool 

kirjeldatud töörahulolu ja motivatsiooni mõõtmise faktoreid.  

 

Käesoleva Räpina Paberivabrik AS-i töötajate töörahulolu ja motivatsiooni uuringu 

küsitlus viidi läbi 19.03–15.04.2018. Valimi moodustasid Räpina Paberivabrik AS-i kõik 

84 töötajat. Vastajateks olid kontoritöötajad, kartongide, pakkenurkade, laiatarbetoodete 

tootmise osakonna töötajad, hooldus ja laotöötajad. Küsimustik koostati interneti 

küsitluskeskkonnas Connect.ee ning saadeti otselink Räpina Paberivabrik AS-i töötajatele. 

Kõigil töötajatel ei olnud tööalaselt internetile ja arvutile ligipääsu, sellest tulenevalt jagati 

osad küsimustikud välja paberkandjal. Uuringu küsimustik jagati kõigile 84 töötajatele, et 

saada võimalikult suur vastamise protsent. Paberkandjal täidetud ankeedi pidid töötajad 

tagastama selleks ettenähtud kogumiskasti. Tagastati 50 (59,5%) täidetud ankeeti.  

 

Küsitlusankeet koosnes 25 küsimusest, mille magistritöö autor jagas kuude plokki: 

 

1. Esimese küsimuste ploki (küsimused nr 1–6) moodustasid sotsiaal-demograafilised 
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näitajad ehk taustandmed. Vastajal paluti märkida oma sugu, vanus, haridus, osakond, 

tööaeg ja ettevõttes töötatud aeg ehk tööstaaž. Kuna küsimustikule vastajate seas oli nii 

mehi kui naisi, siis analüüsis töö autor tulemusi soost lähtuvalt. Vanuse ja soo küsimise 

kaudu soovis töö autor teada saada, kas need näitajad mõjutavad motivatsiooni, 

vastavalt alapeatükis 1.4.1. kirjeldatud mõjutavatele teguritele.   

 

2. Teise ploki küsimused (7-8) puudutasid töötajate rahulolu ja motivatsiooni 

tegureid. Töötajatel paluti hinnata rahulolu järgmiste teguritega: materjalid ja 

töövahendid, tööruumid, töögraafik, töökorraldus, töötasu, tulemustasu, tasustamise 

põhimõtted, kolleegid, otsene juht, juhtkond, karjäärivõimalused. 8. küsimuses paluti 

kirjutada ettepanekuid ja avaldada oma arvamust, kui ei olda rahul eelnimetatud 

teguritega.  

 

3. Kolmanda ploki (küsimused 9–19) eesmärk oli selgitada välja, kuidas vastab 

kogetud olukord Räpina Paberivabrik AS-i töötajate poolt soovitud olukorrale. 

Töötajatel paluti hinnata erinevaid väiteid, lähtudes kahest aspektist: kogetu ja olulisus. 

Sellist küsitlemist kasutati, kuna alapeatükis 1.4.1. selgus, et inimeste töörahulolu ja 

motivatsiooni mõjutavad erinevad väärtused: töö, suhted juhtkonnaga, otsene 

ülemusega, kolleegidega, töötasuga, informatsiooni kättesaadavus, karjääri- ja 

arenguvõimalused, kaasamine, töökultuur, vastutus, turvalisus. Olulisuse aspekti 

küsimine uuringus aitas välja selgitada, kas Räpina Paberivabrik AS-i tegelik olukord 

vastab sellele, mida töötajad väärtustavad. Erinevaid väiteid pidid töötajad hindama 

Likerti 5-pallisel skaalal: olen täiesti nõus, pigem olen nõus, neutraalne, pigem ei ole 

nõus, ei ole üldse nõus.  

 

4. Neljanda ploki (küsimus 21) eesmärk oli saada teada töötajate üldist töörahulolu. 

Töötajatel paluti vastata väitele „Ma tulen hommikul rõõmuga Räpina Paberivabrik AS-

i tööle“ järgmiselt: jah, iga päev; jah, umbes pooltel päevadel nädalas; pigem juhtub 

seda 1 kord nädalas; pigem juhtub seda 1 kord aastas; seda ei juhtu pea kunagi.  

 

5. Viienda ploki (küsimus 22) eesmärk oli välja selgitada, kui oluline on Räpina 

Paberivabrik AS-i töötajatele motivatsiooni- ja tunnustamissüsteem ning milline on 

tegelik olukord ettevõttes.  
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6. Kuuenda ploki (küsimused 23–25) eesmärk oli välja selgitada, mis motiveerib 

töötajat hästi töötama. Selleks pidi vastaja reastama tegurid järgmiselt: 1 – motiveerib 

kõige rohkem, 16 – motiveerib kõige vähem. Küsimused 23 ja 24 olid koostatud 

lähtuvalt kahest aspektist: mis motiveerib töötajaid üldiselt paremini töötama ning mis 

motiveerib töötajaid Räpina Paberivabrik AS-is hästi töötama. Lõpetuseks oli töötajatel 

võimalus lisada ettepanekuid ja kommentaare oma töömotivatsiooni tõstmiseks.  

 

Programmiga SPSS kodeeriti ankeetküsitluse andmete vastused, mis kodeeriti vastavalt: 

Olen väga rahul / Olen täiesti nõus – 5; Olen rahul / Pigem olen nõus – 4; Neutraalne – 3; 

Ei ole rahul / Pigem ei ole nõus – 2 ; Ei ole üldse rahul / Ei ole üldse nõus – 1.  

 

Et enamik vastanutest (48%) olid vanuses 36–45-aastased, siis tulemustest parema ülevaate 

andmiseks muutis töö autor vastanud vanuse järgi järgmiselt:  

 

 kuni 35-aastased – selle grupi moodustasid kuni 25-aastased (2 inimest), liites siia 

juurde 26-35-aastased (10 inimest). 

 36–45-aastased  

 Vanemad kui 46-aastased – selle grupi  moodustasid 46–55-aastased (4 inimest), 

liites juurde grupi üle 56-aastased (10 inimest).  

 

Suurema osa vastajatest moodustasid töötajad, kes on töötanud Räpina Paberivabrik AS-is 

4–6 aastat (44% kõigist vastanutest), siis tulemuste parema ülevaate saamiseks jagas autor 

tööstaaži alagrupid, kus viiest alamgrupist moodustas kolm:  

 

 kuni 3 aastat – selle grupi moodustas töö autor kuni 1 aasta (2 inimest), liites juurde 

1–3 aastat (10 inimest).  

 4–6 aastat 

 7 ja enam aastat – liites omavahel tööstaažiga 7–9 aastat (3 inimest) ning 10 ja enam 

aastat (13 inimest).  

 

Tulemusi on analüüsitud tunnusgruppide järgi, üksuste lõikes, samuti ettevõtte kui terviku 

seisukohalt.  
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2.4.  Uurimistulemused  
 

2.4.1. Uurimusest osa võtnud töötajad 

 

Käesolevas alapeatükis võetakse vaatluse alla küsitlusest osa võtnud töötajad. 

Ankeetküsitlusele vastas 50 inimest (59,52% kõigist töötajatest), neist 56% olid mehed ja 

44% naised. Kõige suurema vanuselise jaotuse (vt lisa 27) moodustasid 36–45-aastased 

(42%), kellest mehi oli 34% ja naisi 8%. Vastanute seas oli kõige rohkem keskharidusega 

inimesi (58%), kellest suurema osa moodustasid 36–45-aastased (vt lisa 27). Vastanute 

seas oli kõige rohkem pakkenurkade tootmise osakonna töötajaid, 21 inimest (42% kõigist 

vastanutest), ning graafiku alusel töötajaid, 39 inimest (78% kõigist vastanutest), mis on 

ka loogiline, sest enamik töötajaid töötab graafiku alusel.  

 

Järgnev tabel 2.2. iseloomustab vastanute jagunemist sotsiaal-demograafiliste tunnuste 

põhjal.  

 

Tabel 2.2. Küsitlusele vastanute jagunemine sotsiaal-demograafiliste tunnuste järgi 

  Mees 56% 

Sugu Naine 44% 

  Kuni 35-aastased 24% 

Vanus 36–45-aastased 48% 

  Üle 46-aastased 28% 

  Põhiharidus 14,0% 

  Keskharidus 58,0% 

Haridus Kutseharidus 24,0% 

  Kõrgharidus 4,0% 

  Kartongide tootmine 16,0% 

  Pakkenurkade tootmine 42,0% 

Üksus Laiatarbetoodete tootmine 20,0% 

  Müük või haldus 8,0% 

  

Hooldus või ladu (mehaanik, mehhatroonik, remonditööline, 

tõstukijuht) 14,0% 

Tööaeg Graafiku alusel (osalise tööajaga) 78% 

  Argipäeviti kellast kellani 22% 

  Kuni 3 aastat 24% 

Tööstaaž 4–6 aastat 44% 

  7 ja enam aastat 32% 
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Osalemisaktiivsus kasvas võrreldes 2016. aasta uuringuga. Kui 2016. aastal oli osalus 51% 

kõigist töötajatest, siis 2018. aastal oli osalus 59,52% kõigist töötajatest. Sotsiaal-

demograafiliste tunnuste järgi saab 2016. aasta uuringuga võrrelda vastajaid ainult 

osakonna lõikes. Osalemisaktiivsus jäi osakonniti praktiliselt samaks. Poole võrra (8%-lt 

16%-le) tõusis kartongide tootmise osakonna vastamise osalus.  

 

Nagu tabelist näha, moodustavad kõige suurema osa vastanutest 4–6-aastase tööstaažiga 

töötajad, ligi pooled (44% kõigist vastanutest). Üle 7 aasta tööstaaži oli 16 töötajal (32% 

kõigist vastanutest). Kuni 3-aastase tööstaažiga oli 12 inimest (24% kõigist vastanutest). 

See kinnitab, et ettevõttes ei ole suurt tööjõu voolavust ning see võib olla tingitud tööga 

rahulolust või kõrgest motiveeritusest.   

 

2.4.2. Töötajate rahulolu erinevate teguritega 

 

Selles alapeatükis kirjeldatakse ankeetküsitluse teist plokki, kus töötajad pidid hindama 

rahulolu erinevate teguritega. Selle eesmärgiks selgitada välja, millega ollakse Räpina 

Paberivabrik AS-is väga rahul ja mis põhjustab rahulolematust (joonis 2.1.). Samas 

peatükis käsitletakse ka statistiliselt olulisi hinnanguid erinevatele töörahulolu teguritele, 

kasutades ANOVA-t analüüsides rahulolu hinnangute keskväärtusi taustandmete lõikes.  

 

Räpina Paberivabrik AS-i töötajate üldist rahulolu võib pidada keskmiseks (vt lisad 6 ja 7), 

kus keskmine töörahulolu oli (m=2,40) ning mediaan oli 4. Jooniselt 2.1. on näha, et kõige 

enam on Räpina Paberivabrik AS-i töötajad rahul töötasustamise põhimõtetega (m=2,9; 

s=0,99), töötasuga (m=2,88; s=0,96) ning tulemustasuga (m=2,84; s=1,02).  
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Joonis 2.1. Töötajate keskmised hinnangud rahulolu teguritele 

 

Kõige vähem ollakse rahul otsese juhi tööga (m=2; s=0,88), samuti ei olda rahul 

materjalide ja töövahenditega (m=2,12; s=0,75) ning tööruumidega (m=2,14; s=0,64). 

Kuid mitte kõik töötajad polnud otsese juhi suhtes rahulolematud (vt lisa 7), 36% 

vastanutest oli väga rahul. Võrreldes vastajate rahulolu töörahulolu teguritega osakondade 

lõikes, ilmnes, et osade osakondade töötajad on otsese juhi suhtes rohkem rahulolematud 

kui teised, näiteks laiatarbekaupade tootmine (m=1,5; s=0,85). Kõrgemaid hinnanguid 

andsid otsesele juhile kartongide tootmine (m=2,25; s=0,89), pakkenurkade tootmine 

(m=2,14; s=0,96), hoolduse ja lao töötajad. Soo põhjal võrreldes ilmnes, et naised (m=1,77; 

s=0,81) on vähem rahul otsese juhiga kui mehed (m=2,18; s= 0,9), samuti tööruumide ning 

materjalide ja töövahenditega (vt lisa 9). Tööruumidega olid kõige rahulolematumad 

laiatarbekaupade tootmine (m=2,4; s=0,32) ning müük ja haldus (m=1,5; s=0,58). 

Osakondade lõikes tõi võrdlus välja, et väga madalaid hindeid andis töögraafikule 

laiatarbekaupade tootmine. 

 

Erinevate tunnuste lõikes olid töötajad siiski kõige vähem rahul otsese juhiga, mida 

tõestasid ka ankeetidele lisatud kommentaarid: “Hea juht on oluline siis on õhk ka 

sõbralikum”, “Paindlik ja kaasaegne juhtimine”, “Peale meistri vahetumist õhk rahulikum, 

sõbralikum”, “Soovin, et minu tööd rohkem hinnatakse”, “Motiveeriv motivatsioonipakett. 

Suuremat ruumi töövahendite paigaldamiseks”, “Talvel allkülm tööd teha”, “Pehmendused 

ei ole alati õiges mõõdus”, “Tuleb ise üle lõigata, seega ajakulu”. 
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Rahul ei olda ka palga, tasustamise põhimõtete ja töökoormusega: “Poest ei saa soodustusi, 

öeldakse, et minu töö ei too piisavalt firmale raha sisse”, “Kõik töötajad võiksid saada poest 

soodustust”, “Töövahendite paigaldamiseks suurem ruum”, “Koristaja saab ka rohkem 

palka oma poole tööpäeva eest. Palk võiks olla õiglasem”, “Suurem palk. Palju teil peres 

raha kulub + muud igapäeva kulud?”, “Palga suurus tekitab trotsi, negatiivseid tundeid”, 

“Kuna töökoormus on suurenenud, soovin palgakõrgendust”, “Suuremat ruumi 

töövahendite paigaldamiseks”, “Tööstaaži põhjal (näiteks 5 a töötanud) 10% palgale 

juurde”, “Vastavalt töökoormusele palka arvestada”, “Viimastel aastatel on töökoormus 

suurenenud aga palk on jäänud samaks”.  

 

Keskväärtuste võrdlemisel osakondade lõikes ilmnes statistiliselt olulisi erinevusi veel 

rahulolus kolleegidega (vt lisa 12). Kõige enam oldi rahulolematud laiatarbekaupade 

tootmise osakonnas (m=1,7; s=0,67) ning hoolduse ja lao osakonnas (m=1,71; s=0,76). 

Rahulolu otsese juhi tööga oli osakonniti erinev. Sellest järeldas töö autor, et nendes 

osakondades võivad rahulolematust põhjustada probleemid otsese juhi ja alluvate vahel. 

Töökoormusega olid kõige vähem rahul hoolduse ja lao töötajad (m=2,14; s=0,69). Kõik 

osakonnad olid kõige enam rahul töötasu, tulemustasu ja töötasustamise põhimõtetega (vt 

lisa 12).  

 

Võrreldes töörahulolu tegureid vanuste kaupa (vt lisa 10) ilmnes statistiliselt olulisi 

erinevusi rahulolus otsese juhiga. Otsese juhiga on kõige rahulolevamad 36–45-aastased 

töötajad (m=2,54; s=0,78), samas kui üle 46-aastased (m=1,36; s=0,5) ja kuni 35-aastased 

(m=1,67; s=0,78) ei ole rahul. Keskväärtuste võrdlemisel ilmnes, et üle 46-aastased on 

kõige rohkem rahul töötasu, tulemustasu ja tasustamise põhimõtetega, kõikide teiste 

rahulolu tegurite suhtes ollakse rahulolematud. Töö autori arvates võib põhjus olla selles, 

et vanemad inimesed teevad tööd vaid palga pärast, sest maapiirkonnas on raske endale 

sobivamat tööd leida. Olulised erinevused ilmnesid ka puhkepauside osas, kus 36–45-

aastased olid vastanutest kõige rohkem rahul (m=2,88; s=1,15) ning üle 46-aastased kõige 

vähem rahul (m=1,79; s=0,8), mis on ka loogiline.  

 

Töö autor võrdles ka erinevaid hinnanguid töörahulolu teguritele hariduse lõikes (vt lisa 

11). Kõige enam olid rahul kõrgharidusega töötajad tulemustasuga (m=3,5; s=0,71) ja 

töötasustamise põhimõtetega (m=3,5; s=0,71) ning kõige vähem olid rahul töötasustamise 
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põhimõtetega, töötasuga nionh tulemustasuga põhiharidusega töötajad (m=2,43; s=0,98). 

Karjäärivõimalusi hindasid kõrgeimaks kõrgharidusega töötajad ja keskharidusega 

töötajad (m=2,86; s=0,95) ning madalaimaks põhiharidusega töötajad (m=2,14; s=0,69). 

Juhtkonna tööga on enim rahul kõrgharidusega töötajad (m=3; s=0,71) ning kõige vähem 

põhiharidusega töötajad (m=1,71; s=0,76). Töö autori arvates võib see olla tingitud sellest, 

et juhtivatel kohtadel töötavad ettevõttes kesk- ja kõrgharidusega töötajad ning 

põhiharidusega töötajatel on haridus takistuseks karjääri tegemisel.  

 

Keskväärtuse võrdlemisel tööaja lõikes (vt lisa 13) ilmnes statistiliselt olulisi erinevusi  

graafiku alusel ja argipäeviti kellast kellani töötajate vahel. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 

graafiku alusel töötajad on rohkem rahul kõigi töörahulolu teguritega kui need, kes 

töötavad argipäeviti kellast kellani. Argipäeviti kellast kellani töötajad on kõige vähem 

rahul töögraafikuga (m=1,55; s=0,52). Autori arvates võib põhjus olla selles, et graafiku 

alusel töötajatel on võimalus avaldada soovi vabade päevade osas, argipäeviti kellast 

kellani tööl käijatel see võimalus puudub.  

 

Keskväärtuste võrdlemisel erinevate töörahulolu teguritega tööstaaži lõikes ilmnes, et 

kõige enam esineb erinevusi töögraafiku osas (vt lisa 14). Töögraafikuga on enim rahul 4–

6-aastase staažiga töötajad (m=2,3; s=0,8) ja kõige vähem rahul kuni 3-aastase staažiga 

töötajad (m=2; s=0,74). Tuginedes teooriale, on töö autor arvamusel, et tööaeg on üks 

rahulolu mõjutavatest teguritest, seega on töötajate tööjõu voolavuse ja  töörahulolu vahel 

teatud seos. Võrdlusest ilmnes veel, et staažikamad töötajad on rohkem rahul otsese juhi ja 

juhtkonna tööga kui need, kes on ettevõttes vähem töötanud. Karjäärivõimalustega olid 

enim rahul 4–6-aastase staažiga töötajad ning kõige vähem rahul need, kes on ettevõttes 

töötanud kuni 3 aastat.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et enim rahulolematust tekitavad Räpina Paberivabrik AS-i 

töötajates tööruumid, materjalid ja töövahendid. Mõnes osakonnas ollakse otsese juhi ja 

juhtkonna tööga rohkem rahul kui teises. Kõige rohkem ollakse rahul töötasu, tulemustasu 

ning töötasustamise põhimõtetega. Karjäärivõimalused tekitavad enim rahulolematust 

põhiharidusega töötajates ning uutes töötajates.  

 

 



54 
 

2.4.3. Töötajate jaoks olulisuse ja Räpina Paberivabrik AS-is kogetu võrdlus 

 

Järgnevalt antakse ülevaade küsimustiku kolmandast plokist saadud tagasisidest, lähtuvalt 

kahest aspektist: mis on töötaja jaoks oluline ja milline on kogetu ehk tegelik olukord 

uuritavas ettevõttes. Vastati Likerti 5-pallisel skaalal erinevate rühmade kaupa. Need on: 

tööiseloom ja töökorraldus, suhted juhtkonnaga, suhted otsese juhiga, suhted kolleegidega, 

tasustamine, informatsiooni kättesaadavus, karjäär ja areng, kaasamine, töökultuur, 

vastutus, töökeskkonna turvalisus, motivatsiooni- ja tunnustamissüsteem.  

 

Kokkuvõtva tabelina on kolmanda ploki tulemused lisas 15, kus on eraldi välja toodud 

keskmised hinnangud erinevatele töörahulolu ja motivatsiooni väidetele olulisuse ja 

ettevõttes kogetu kaudu. Nagu tabelist näha, hindasid töötajad kõige olulistemateks 

teguriteks turvalist töökeskkonda (m=4,58; s=0,67), häid omavahelisi suhteid kolleegidega 

(m= 4,5; s=0,7) ja informatsiooni õigeaegset liikumist (m=4,56; s=0,67) ning õiglast 

töötasu (m=4,54; s=0,61) ja ettevõtte mainet (m=4,54; s=0,68). Tulemused samadele 

teguritele ettevõttes kogetu seisukohalt olid järgmised: turvalist töökeskkonda pole 

hinnatud kõige kõrgemalt (m=3,96; s=1,24), samuti kolleegidega head omavahelist 

läbisaamist (m=3,86; s=1,2), informatsiooni õigeaegset liikumist (m=3,96; s=1,12) ega ka 

õiglast töötasu (m=3,42; s=1,21). Ettevõtte mainet on töötajad hinnanud suhteliselt kõrgelt 

(m=4,14; s=1,01). Asjaolu, et töötajad hindasid kõrgelt ettevõtte mainet, kinnitab ka 

Herzbergi teooria, mille järgi prestiižne töökoht on arvestatav motivatsioonifaktor, mis 

tagab töörahulolu. Töö autor näeb siin võimalikku rahulolematust kolleegide 

omavahelistes suhetes, informatsiooni liikumises ja tasustamises.  

 

Järgnevalt antakse ülevaade küsitluse kolmanda ploki uurimistulemustest rühmade järgi, 

alustades hinnangutest töö omadustele ning lõpetades töökultuuri  kohta käivate väidetega.  

 

Töö omadused. Kõigi küsitlusele vastanute seas vastas 84%, et nad saavad teha tööd, mida 

neilt oodatakse (vt lisa 16). Ka aritmeetiline keskmine ja standardhälve (vt lisa 15) näitasid, 

et enamikule on oluline teada, mida neilt töökohal oodatakse (m=4,32; s=0,82). Kõigist 

vastanutest 54% (vt lisa 16) hindas kõrgelt väidet, et saab teha tööd, mis meeldib (m=3,88; 

s=1,08), kuid 40% vastanutest ei olnud selle väitega üldse rahul ja 42% oli kahtleval 

seisukohal (vastates „neutraalne“). 
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Oskuste ja teadmiste rakendamise võimalust töökohal hindas oluliseks 74% vastanutest, 

neutraalseks 22% ja 40% ei pidanud oluliseks (vt lisa 16), teguri olulisust näitab väite 

keskmine aritmeetiline keskmine (m=3,86; s=0,86). Oma töös nägi arenguvõimalusi 52% 

vastanutest (vt lisa 16), ükskõikseks jäi 28% vastanutest ja 20% ei näe oma töös üldse 

arenguvõimalusi. Seega autori hinnangul ei saa peaaegu pooled ennast proovile panna ja 

ettevõttes areneda (m=3,94; s=1,09). Selle teguri erinevus olulisuse ja tegeliku olukorra 

vahel oli üks suurimaid (vt lisa 15), mis näitab, et töö võib töötajate jaoks muutuda ajapikku 

igavaks. Väga kõrgelt hinnati väidet, et ettevõtte missiooni/eesmärgi tundmine paneb mind 

tundma, et minu töö on oluline 62% (vt lisa 16), neutraalsel seisukohal oli 36% vastanutest 

ning ainult 2% ei olnud väitega üldse nõus. Teguri olulisust näitab suhteliselt kõrge 

aritmeetiline keskmine (m=3,92; s=0,88).  

  

Töö omadusi puudutavates väidetes sooliselt suuri erinevusi ei esinenud (vt lisa 17). Veidi 

kõrgemalt kui mehed (15%) hindasid naised väidet, kus nad saavad teha tööd, mis neile 

meeldib.  

 

Osakondadevahelises töö omaduste võrdluses ilmnes, et müügi ja halduse töötajad pidasid 

kõige olulisemaks, et saavad teha tööd, mis neile meeldib (m=5) ning Räpina Paberivabrik 

AS-is saavad nad teha just seda tööd, mida kõige paremini oskavad (m=4,25) ja tööd, mida 

neilt oodatakse (m=5), samuti teha tööd, milles nad saavad kasutada oma oskusi ja teadmisi 

(m=4,5). Kõige olulisemaks pidasid Räpina Paberivabrik AS-i missiooni ja eesmärki 

müügi ja halduse töötajad (m=4,25) ning hariduse lõikes põhiharidusega töötajad 

(m=4,43). Osakondade lõikes ilmnes, et kõik osakonnad teavad, mida neilt oodatakse. Seda 

tõestab kõigi osakondade kõrge aritmeetiline keskmine (vt lisa 17). Kõige madalama 

hinnangu osakondadest andsid pakkenurkade tootmise töötajad väitele, et nad saavad teha 

tööd, mida kõige paremini oskavad (m=3,43). Osakondadevahelises võrdluses ilmnes, et 

kõige vastustusrikkamaks pidasid oma tööd hooldus ja ladu (m=4,57; s=0,79) ning neile 

järgnesid müük ja haldus (m=4,5; s=0,58). Väitele, et töö võimaldab piisavalt iseseisvalt 

otsustada, andsid kõrgeima hinnangu hooldus ja ladu (m=4,14) ning müük haldus (m=4). 

Väidet, et töö pakub arenguvõimalusi, hindas oluliseks 52%. Teguri olulisust näitab väite 

küllaltki kõrge aritmeetiline keskmine (m=3,94). Sellest võib autori arvates järeldada, et 

peaaegu pooled ei saa tööl areneda. Viimase viie aasta jooksul on vaid 52% töötajatest 

saanud võimaluse osaleda töötaja arenguks olulistel koolitustel.  
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Inimestega suhtlemist töö juures (vt lisa 15) ei hinnata kõige olulisemaks (m=3,94), väitele, 

et mul on tööl hea sõber, hinnati olulisust ja ettevõttes kogetut võrdselt (m=3,86).  

 

Töö omadusi puudutavates väidetes (vt lisa 17) ei leitud olulisi statistilisi erinevusi soo, 

tööstaaži, vanuse ega tööaja lõikes. Vanuseti leiti statistiliselt oluline erinevus väites, et 

Räpina Paberivabrik AS-is saan teha tööd, mida ma kõige paremini oskan  (üle 46-aastased 

m=4,21).  

 

Karjäär ja areng. Arengut ja karjääri puudutavates väidetes hindasid kõik töötajad kõige 

kõrgemalt, et neile on oluline osaleda arendavatel koolitustel (m=4,28; s=0,73), vt lisa 15. 

Arenemis- ja õppimisvõimaluse (m=4,24; s=0,74) ning karjääritegemise võimaluse 

(m=4,02; s=0,8) olulisust hinnati veidike madalamalt. Karjääritegemise olulisuse 

standardhälve näitab, et selles küsimuses olid töötajad valinud rohkem äärmuslikke 

vastusevariante (olen täiesti nõus või ei ole üldse nõus). Seda, et töötajad soovivad rohkem 

koolitusi, näitab asjaolu, et tegelik olukord erineb 21% võrra soovitust (vt lisa 15). Ka 

teoreetikute seisukohtadest selgus, et karjäär on töötaja üheks tööle ergutamise viisiks.  

 

Töötajate tegelik hinnang karjääri ja arengu võimaluste kohta Räpina Paberivabriku AS-is 

oli üksmeelselt keskmine, jäädes vahemikku 3,14–3,54, mis näitab, et nende teguritega ei 

oldud väga rahul. Nende väidete standardhälbed olid aga väga kõrged 1,09–1,37 (vt lisa 

15), mis näitab, et nendes küsimustes olid vastajad andnud erinevaid vastuseid (kas olen 

täiesti nõus või ei ole üldse nõus). Räpina Paberivabrik AS-i töötajatest 4% vastas, et ei ole 

üldse rahul karjäärivõimalustega, 10% ei ole rahul ning 54% on ükskõiksel seisukohal (vt 

lisa 7).  

 

Arengut ja karjääri puudutavate väidete võrdlusel soo kaupa olulisi erinevusi ei ilmnenud 

(vt lisa 18). Kõrged standardhälbed väidetele (0,87–1,34) näitavad, et nendes küsimustes 

olid nii mehed kui naised valinud äärmuslikke variante.  

 

Arengu ja kärjääri kohta käivate hinnangute võrdluses osakondade lõikes ilmnes, et müük 

ja haldus peavad kõige olulisemaks (vt lisa 28) võimalust töö juures õppida ja areneda 

(m=5) ning osaleda enda arenguks olulistel koolitustel (m=5). Samu väiteid hindas väga 

oluliseks pakkenurkade tootmise osakond (hinnates mõlemat väidet võrdselt, m=4,43) ja 

kõige madalamalt hindas olulisust töö juures õppida ja areneda kartongide tootmise 
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osakond (m=3,63), kuid olulisust osaleda töötajate arenguks vajalikel koolitustel hinnati 

osakonna lõikes kõrgeks (m=4,25). Tunduvalt tähtsam on erinevus olulisuse ja tegeliku 

olukorra vahel Räpina Paberivabrik AS-is. Pakkenurkade tootmise osakonna töötajate 

hinnangutes õppimise ja arengu olulisuse ja kogetu vahel oli erinevus 25% (vt lisa 18), 

hoolduse ja lao töötajatel oli erinevus 23%. Kokkuvõtvalt võib väita, et kõik osakonnad 

hindasid olulisust arenemise ja õppimise seisukohalt kõrgemalt kui kogetud olukorda 

ettevõttes, seega on töö autor seisukohal, et kõigi osakondade töötajad väärtustavad 

õppimise ja arenemise võimalust. Saab öelda, et antud uuring kinnitas Herzbergi väidet, et 

töörahulolu ja motivatsiooni mõjutab positiivselt isikliku arengu võimalus (alapeatükk 

1.4.1.). 

 

Räpina Paberivabrik AS-i karjääri ja arengu võimalust hindasid võimalikuks 38% 

vastanutest (vt lisa 19), ettevõttes karjääri teha pidas võimatuks 20% ning ükskõiksel 

arvamusel oli 42% küsitletust, mis viitab autori hinnangul olukorrale, et enamikul 

töötajatest selles ettevõttes karjääritegemise võimalus puudub. Olulisuse seisukohalt 

hindasid kõik osakonnad karjääritegemise võimalust (vt lisa 28) kõrgemalt kui tegelikku 

olukorda Räpina Paberivabrik AS-is, mis näitab, et töötajatel on siiski soov karjääri teha. 

Karjääritegemise olulisust hindasid kõige kõrgemalt müük ja haldus (m=4,5) ning 

pakkenurkade tootmise osakond (m=4,25). Olulisuse ja kogetu seisukohalt oli 

märkimisväärne töötajate hinnangute erinevus (vt lisa 18) pakkenurkade (24%), 

laiatarbekaupade (22%) ja kartongide tootmises (14%).  

 

 Tööstaaži lõikes leiti oluline erinevus väitele „Minu töö Räpina Paberivabrik AS-is 

võimaldab mul õppida ja areneda“ (vt lisa 18), kus kõige kõrgemalt hindasid väidet kuni 

3-aastase staažiga töötajad (m=4,08), mis on töö autori arvates ka loomulik, sest iga uus 

töökoht pakub algul väljakutseid, sest töö on uus ja huvitav.  

 

Hariduse lõikes (vt lisa 18) leidsid põhiharidusega töötajad, et nende töö pakub neile 

võimalust karjääri teha (m=4,29). Kesiselt hindasid oma võimalusi karjääriredelil tõusta 

kutseharidusega töötajad (m=2,92). Kõrgharidusega töötajad hindasid oma võimalusi 

keskmiselt (m=4), mis autori arvates viitab sellele, et nad on ettevõttes juba juhtival kohal.  

 

Küsitlusankeetidele olid lisatud karjääri ja arengu kohta järgmised kommentaarid: 

„Sooviksin motiveerivaid koolitusi“, „Rohkem koolitusi“, „Ohutusalased koolitused 
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meeldivad, aga võiks rohkem olla kui kord aastas“. Need näitavad autori arvates, et 

soovitakse rohkem koolitusi ja ennast arendada. 

 

Suhted kolleegidega. Inimestevahelistes suhetes hinnati kõige kõrgemalt omavahelisi häid 

suhteid (m=4,56; s=0,7). Oluliseks peeti ka, et juhtkond suhtuks töötajatesse lugupidavalt 

(m=4,48; s=0,99). Kõrge aritmeetilise keskmise sai ka väide, et juhtkonna poole oleks abi 

või nõu saamiseks kerge ja lihtne pöörduda (m=4,52; s=0,74). Oluliseks peeti veel, et 

otsene juht kohtleks alluvaid võrdselt (m=4,4; s=1,03). Tegelik olukord aga erineb mõneti 

soovitust (vt lisa 15) järgmiste väidete osas: head omavahelised suhted (m=3,86; s=1,2), 

juhtkonna lugupidav suhtumine töötajatesse (m=4,16; s=1,04). Ettevõttes kogetut, et 

juhtkonna poole on abi või nõu saamiseks kerge pöörduda, hinnati madalamalt (m=4,14; 

s=0,89) kui olulisust selle väite kohta.  

 

Häid suhteid töökaaslastega hinnati üheks kõige olulisemaks teguriks (vt lisa 15). Olulisuse 

aspektist olid kõik vastajad hinnanud väiteid (head omavahelised suhted, töökaaslaste 

hoolimine, ühtse meeskonna tunne, töökaaslaste usaldamise võimalus) väga oluliseks 

(m>3,88). Lisas 23 on näha, et 68% vastanutest pidas häid suhteid töökaaslastega väga 

oluliseks, 20% oli pigem väitega nõus ja ainult 12% oli ükskõiksel seisukohal. Seda 

kinnitab antud töö teooriaosast ilmnenu, et üks viiest kõige tähtsamast töörahulolu faktorist 

on sõbralik, hooliv ja kokkuhoidev meeskond. Asjaolu, et töötajad hindasid omavahelisi 

suhteid kõige olulisemaks, kinnitab ka Herzbergi teooria, mille järgi töökaaslaste tunnustus 

kutsub esile rahulolu ja suurendab motivatsiooni.  

 

Tegelikku olukorda oli ettevõttes hinnatud madalamalt. Kõige suuremad erinevused 

tegeliku olukorra ja olulisuse vahel olid väidetes (vt lisa 15) töötajate omavaheliste suhete 

(m=3,86; s=1,2) ja ühtse meeskonna tunde kohta (m=3,72; s=1,11), kus tegurite olemasolu 

oli hinnatud 15% madalamalt kui soovitud olukorda. 12% vastanutest vastas, et töötajad ei 

saa omavahel hästi läbi (vt lisa 23). Kõige kõrgemalt hinnati kogetu aspektist (vt lisa 15) 

töökaaslaste hoolimist (m=4,04; s=1,01). Kõige vähem oluliseks hinnati töökaaslase 

usaldamise võimalust (vt lisa 15) nii olulisuselt (m=3,88) kui ettevõttes kogetuna (m=3,58). 

Kõigist vastanutest 10% vastas, et ei saa üldse kolleege usaldada ning ainult 18%, et 

usaldab täielikult (vt lisa 23).  
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Osakondade lõikes ilmnes (vt joonis 2.2.), et kõige kõrgemalt hindavad omavahelisi häid 

suhteid ja töötamist ühtse meeskonnana müügi või halduse osakond (m>4,75).  

 

 
Joonis 2.2. Töötajate keskmised hinnangud töötajaid puudutavatele väidetele 

 

Jooniselt on näha, et kõige madalamaid hinnanguid kolleege puudutavates väidetes on 

andnud pakkenurkade tootmise osakonna töötajad. Osakondadevahelises võrdluses 

hindasid ühtse meeskonna olulisust kõige kõrgemalt müük ja haldus (m=5) ning kõige 

madalamalt pakkenurkade tootmine (m= 3,71), mis oli ka kõige suurem erinevus olulisuse 

ja kogetu vahel – 22% (vt lisa 22). Kõrgeks pidada ka kartongide tootmise osakonna 

erinevust olulisuse ja kogetu vahel (17%). Kõigist vastanutest hindas 14%, et Räpina 

Paberivabrik AS-is ei tööta töötajad ühtse meeskonnana (vt lisa 23), ükskõiksel seisukohal 

oli antud väites 24% ning 62% oli arvamusel, et ettevõttes tehakse tööd ühtse 

meeskonnana.  

 

Osakondadevahelises võrdluses hindas head suhtumist töötajatesse kõige madalamalt 

pakkenurkade tootmise osakond (m=3,62), mis oli ka kõige suurem erinevus olulisuse ja 

kogetu vahel – 21% (vt joonis 2.2.).  

 

Jooniselt 2.3. on näha, et töökaaslasest hoolimist pidasid kõik üksused võrdselt oluliseks 

(m>4,25). Võrreldes teiste osakondadega pidasid seda vähem oluliseks pakkenurkade 

tootmise töötajad (m=3,95). Kogetu seisukohalt oli seda tegurit hinnatud kõikide 

osakondade poolt samuti väga kõrgelt, madalamalt vaid pakkenurkade tootmise töötajad 

(m=3,71), mis oli olulisuse ja kogetu aspektis suurim vahe – 6%. Kõigi teiste osakondade 

hinnangud olid võrdsed nii kogetu kui olulisuse aspektist (vt joonis 2.3). 
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Joonis 2.3. Töötajate keskmised hinnangud töötajaid puudutavatele väidetele 

 

Kolleegidevahelist usaldamist ei pidanud kõigi osakondade töötajad üksmeelselt oluliseks 

(vt joonis 2.3.), võrreldes teistega pidasid seda vähem oluliseks kartongide tootmise 

töötajad (m=3,5) ning väga oluliseks laiatarbekaupade tootmise töötajad (m=4,6). Kogetu 

seisukohalt hindasid kolleegi usaldamist Räpina Paberivabrik AS-is kõrgelt müügi või 

halduse töötajad (m=4,5), mis võib tähendada, et antud üksuse töötajad usaldavad üksteist 

kõige rohkem. Kartongide tootmise töötajad ei pidanud usaldamist väga oluliseks teguriks 

(m=3,5), kuid tegelik olukord oli kõrgem olulisest (m=3,75), järelikult usaldavad selles 

osakonnas töötajad üksteist. Kõige suurem erinevus antud teguri olulisuse ja kogetu vahel 

oli laiatarbekaupade tootmise osakonnas (20%).  

 

Keskväärtuse võrdlemisel soo lõikes leiti (vt lisa 22), et naistele oli olulisem kolleegide 

hoolimine (m=4,45) ja usaldamine (m=4,18) kui meestele (hoolimine m=3,89; usaldamine 

m=3,64).  

 

Keskväärtuste võrdlemisel hariduse lõikes (vt lisa 22) ilmnes statistiliselt oluline erinevus 

väites “Mulle on oluline, et saan usaldada oma kolleege“, kus kõrgharidusega (m=4) ja 

põhiharidusega (m=4) soovisid kõige enam, et töökaaslasi saaks usaldada ja kõige vähem 

oluliseks pidasid seda väidet kutseharidusega (m=3,75) töötajad. Väitest „Mulle on oluline, 

et kolleegid on hoolivad minu suhtes“ selgus, et kõige olulisemaks hindasid fakti 

keskharidusega töötajad (m=4,38)  ja madalaimalt kõrgharidusega töötajad (m=3,5). Teiste 

taustandmete puhul (tööstaaži, vanuse, tööaja) statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud. 
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Otsene juht. Üldiselt oli otsest juhti puudutavaid väiteid hinnatud keskmiselt (vt lisa 15). 

Seda, et üheks töörahulolu tõstvaks faktoriks on sõbralik, hooliv, toetav ja väärtustav juht, 

kinnitab ka teooria. Üheks võimaluseks on juhil töötajat motiveerida läbi väärtustamise – 

tunnustades, andes asjakohast tagasisidet, osates kuulata, kiites, koolitades, arvestades 

töötaja arvamusega, seeläbi väärtustatakse ka otsest juhti. Lisaks selgus teooriast, et üheks 

olulisemaks töölt lahkumise põhjuseks on rahulolematus juhiga.  

 

Olulisuse aspektist oli väga kõrgelt hinnatud vastutulelikku (m=4,46; s=0,73), alluvaid 

võrdselt kohtlevat (m=4,4; s=1,03) ning positiivset (m=4,38; s=0,81) juhti (vt lisa 15). 

Töötajad hindasid olulisuse aspektist kõrgelt ka tagasisidet tehtud töö kohta (m=4,06; 

s=0,77) ning kiituse ja tunnustuse saamist hea töö eest (m=3,96; s=0,86). Alluvate võrdne 

kohtlemine sai kogetu põhjal Räpina Paberivabriku AS-is rühma kõrgeima tulemuse 

(m=4,24; s=0,89), 70% vastas, et neid koheldakse võrdselt ning ülejäänud 30% oli 

neutraalsel arvamusel. Juhi kiitmist ei pidanud vastanud olulisuse aspektist tihti väga 

vajalikuks, mida näitab (vt lisa 15) artimeetiline keskmine (m=3,54; s=0,84). Madalaimalt 

hinnati ettevõttes kogetu järgi kiitust ja tunnustamist hea töö eest (m=3,44; s=0,93), see oli 

suurim erinevus olulisuse ja kogetu vahel (22%). Vastanutest 40% pidas tunnustamist ja 

kiitmist piisavaks, 50% oli ükskõiksel arvamusel ning 10% leidis, et neid ei kiideta ega 

tunnustata üldse (vt lisa 25). Seega 40% väitsid, et ülemus kiidab neid hästi tehtud töö eest, 

kuid 36% oli pigem nõus või täiesti nõus, et otsene juht kritiseerib, kui töö on halvasti 

tehtud (vt lisa 25). Seega hindasid töötajad võrdselt nii kiitmist kui kritiseerimist. Veidi 

kõrgemalt hinnati ettevõttes kogetu põhjal (vt lisa 15) tehtud töö kohta tagasiside saamist 

otseselt juhilt (m=3,6; s=0,93), kus 58% leidsid (vt lisa 25), et saavad tehtava töö kohta 

alati tagasisidet ning 14% väitis, et neile ei anta üldse tagasisidet.  

 

Osakondadevahelises võrdluses (vt joonis 2.4.) selgus, et juhti puudutavates hinnangutes 

ollakse küllaltki samal meelel, pidades oluliseks juhi positiivsust (m=4,14-5), 

vastutulelikkust (m=3,95–4,57) ning alluvate võrdset kohtlemist (m=4-4,57). 

Pakkenurkade tootmise osakonna töötajad pidasid juhi vastutulelikkust (m=3,95) vähem 

oluliseks kui teiste osakondade töötajad.    
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Joonis 2.4. Töötajate keskmised hinnangud otsest juhti puudutavatele väidetele 

 

Kõige positiivsemalt hindasid oma otsest juhti laiatarbekaupade tootmise töötajad (m=4,6), 

seejärel hoolduse ja lao töötajad (m=4,57), madalaima hinnangu andsid oma juhile 

kartongide tootmise töötajad (m=3,75). Kõige vastutulelikumaks pidasid oma otsest juhti 

hoolduse ja lao töötajad (m=4,57), kõrgelt hindasid seda ka müük ja haldus (m=4,5) ning 

laiatarbekaupade töötajad (m=4,5). Madalaima hinnangu andsid sellele väitele 

pakkenurkade tootmise töötajad (m=3,95), see oli ka kõige suurem erinevus (9%) olulisuse 

ja kogetu vahel osakondade lõikes. 

 

Tagasiside olulisust hindasid kõik osakonnad suhteliselt kõrgeks (vt joonist 2.5.). Kõige 

vähem oluliseks pidasid seda pakkenurkade tootmise töötajad (m=3,9) ning kõige 

olulisemaks müügi ja halduse töötajad (m=4,75). Seega kinnitab uurimuse tulemus 

teooriat, et tagasiside töötulemuste kohta on isikliku arenemisvajaduse põhiallikas.  

 

 

Joonis 2.5. Töötajate keskmised hinnangud tagasisidet puudutavale väitele osakondade 

kaupa 
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Erinevus soovitud olukorra ja tegeliku olukorra vahel oli kõige suurem müügi ja halduse 

osakonnas (26%). Hoolduse ja lao töötajate hinnangul oli erinevus olulisuse ja tegeliku 

olukorra vahel osakondade lõikes kõige väiksem (3%), mis näitab, et selle osakonna juht 

annab asjakohast tagasisidet. Osakondade töötajate hinnangul andis kõige rohkem 

tagasisidet hoolduse ja lao otsene juht (m=4,14) ning kõige vähem kartongide tootmise juht 

(m=3,25). Nende osakondade vaheline erinevus oli 21%.  

 

Uurimuse tulemustest selgus, et kõigis osakondades kiidetakse rohkem kui kritiseeritakse, 

välja arvatud kartongide ja pakkenurkade tootmise osakondades (vt joonis 2.6.). Töö autor 

on arvamusel, et juhid pööravad  rohkem  tähelepanu hästi tehtud tööle kui halvasti tehtud  

tööle.  

 

 

Joonis 2.6. Töötajate keskmised hinnangud kiitmist ja kritiseerimist puudutavates väidetes 

osakondade kaupa 

 

Jooniselt 2.6. on näha, et kõige rohkem kiitis töötajaid müügi ja halduse juht (m=4), kõige 

vähem pakkenurkade tootmise osakonna juht (m=3,19). Osakondade lõikes ilmnes, et 

kartongide ja pakkenurkade osakondade juhid pigem kritiseerivad, kui töö tehakse halvasti, 

kui et kiidavad hästi tehtud töö eest.  

 

Teiste taustaandmete (sugu, vanus, haridus, tööaeg, tööstaaž) lõikes juhti puudutavates 

väidetes olulisi statistilisi erinevusi ei esinenud.  

 

Ankeetküsitlustele oli lisatud kommentaare: „Hea juht on oluline, siis on õhk ka 

sõbralikum“, „Paindlik ja kaasaegne juhtimine. Personali hindamine“. 
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Juhtkond. Kõiki juhtkonda puudutavaid väiteid „Mulle on oluline, et juhtkond suhtub oma 

töötajatesse lugupidavalt“, „Räpina Paberivabrik AS-i juhtkond suhtub oma töötajatesse 

lugupidavalt“, „Mulle on oluline, et mul ei ole raskusi juhtkonna poole pöördumisel abi 

või nõu saamiseks“, „Räpina Paberivabrik AS-is saan raskusteta pöörduda juhtkonna poole 

abi või nõu saamiseks“ oli hinnatud küllaltki kõrgelt (m>4,13), välja arvatud pakkenurkade 

tootmise osakond  (vt joonis 2.7.). 

 

 

Joonis 2.7. Töötajate keskmised hinnangud juhtkonda puudutavates väidetes osakondade 

kaupa 

 

Kõik osakonnad hindasid võrdselt kõrgelt olulisust, et oleks kerge abi või nõu saamiseks 

juhtkonna poole pöörduda (m>4,48). Kõige kõrgemalt hindasid seda laiatarbekaupade 

tootmise töötajad (m=4,6), kõige madalamalt pakkenurkade tootmise töötajad (m=4,48), 

mis oli ka kõige suurem erinevus olulisuse ja ettevõttes kogetu vahel (18%). Seega 

madalaima hinnangu andsid väitele, et Räpina Paberivabrik AS-i juhtkonna poole on kerge 

ja lihtne pöörduda, pakkenurkade tootmise osakonna töötajad (m=3,71), kõige kõrgemalt 

hindasid seda laiatarbekaupade tootmise töötajad (m=4,6).  

 

Uuringust tuli välja, et kõigi osakondade töötajad arvavad, et Räpina Paberivabrik AS-i 

juhtkond suhtub oma töötajatesse lugupidavalt (vt joonis 2.7.). Seega on töö autor 

arvamusel, et Räpina Paberivabrik AS-i töötajad soovivad ja neile on väga oluline suhelda 

juhtkonnaga. Seda kinnitasid ka ankeetküsitlusele lisatud kommentaarid: „Juhtkond võiks 

kord kvartalis teha koosolekuid, et ühiselt arutada miinused ja plussid“, „Koosolekud 

juhtkonnaga“.  
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Kaasamine. Uuringust ilmnes, et kaasamist puudutavaid väiteid (vt. lisa 15) hindasid kõik 

töötajad keskmiselt (m=3,78–3,8), mis võib viidata sellele, et töötajad ei pea kaasamist 

kõige olulisemaks.  

 

Joonis 2.8. Töötajate keskmised hinnangud kaasamist puudutavate väidete kohta 

 

Osakondadevahelisest võrdlusest selgus, et kõige kõrgemalt hindasid kaasamist 

puudutavaid väiteid müügi ja halduse osakonna töötajad (vt tabel 2.8.). Nad pidasid väga 

oluliseks, et nende arvamusega arvestatakse tähtsate küsimuste arutamisel (m=4,5) ja 

võimalust kaasa rääkida ettevõtte arengut puudutavates küsimustes (m=4,5). Olulisuse ja 

tegeliku olukorra vahel arvestatavat erinevust selles osakonnas ei ilmnenud. Kõige vähem 

oluliseks pidasid võimalust kaasa rääkida ettevõtte jaoks tähtsates küsimustes (m=3,3) ning 

olla kaasatud ettevõtte arenemisse (m=3,5) laiatarbekaupade osakonna töötajad. 

Osakondade võrdlusest tuli välja, et ettevõtte arendamisel saavad kõige vähem kaasa 

rääkida kartongide tootmise töötajad (m=2,75). See oli osakondade lõikes väikseim, 

moodustades ühtlasi osakondade lõikes suurima erinevuse olulisuse ja kogetu vahel (31%), 

mis viitab sellele, et töötajad sooviksid olla kaasatud ettevõte arendamisse.  

 

Statistiliselt olulisi erinevusi ilmnes vanuste lõikes (vt lisa 26), kus madalaima hinnangu 

andsid väitele „Räpina Paberivabrik AS-is saan kaasa rääkida ettevõtte arendamisel” kuni 

35-aastased (m=2,92) ja kõrgeima 36–45-aastased (m=3,38). Uuringust selgus, et 

kutseharidusega töötajad ei saa Räpina Paberivabrik AS-i arendamist puudutavates 

küsimustes peaaaegu üldse kaasa rääkida (m=2,83), vt lisa 26.  

  

Vastutus. Enamik töötajaid pidas vastutusrikast tööd (vt lisa 15) väga oluliseks (m=4,15). 

Võimalust iseseisvalt otsustada hindasid töötajad keskmiselt oluliseks (m=3,92). Tegelik 

olukord ei vasta soovitule: tööd Räpina Paberivabrik AS-is ei hinnatud piisavalt 

vastutusrikkaks (m=3,8) ning võimalust iseseisvalt otsustada hinnati veel madalamalt 
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(m=3,62). Ka teoreetikute seisukohtadest tuli välja, et töötajatele tuleb anda võimalus 

ennast tõestada ja vastutada, neid on vaja usaldada ning on üllatav, kuidas inimeste 

intelligentsus siis kohe kahekordistub.  

 

Osakondade lõikes ilmnes (vt joonis 2.9.), et kõige vähem vastutusrikkaks on oma tööd 

hinnanud laiatarbekaupade tootmise osakonna töötajad (m=3,4) ning kõige kõrgemalt 

hoolduse ja lao osakonna töötajad (m=4,57).  

 

 

Joonis 2.9. Töötajate keskmised hinnangud vastutamist puudutavate väidete kohta 

 

Olulisuse aspektist hindasid võimalust tööl iseseisvalt otsustada kõige olulisemaks müügi 

ja lao töötajad (m=4,25), kõige vähem oluliseks pidasid seda laiatarbekaupade osakonna 

töötajad (m=3,4), vt joonis 2.9. Iseseisvalt otsustamise soovi ja tegeliku olukorra vahel oli 

hinnangute alusel kõige suurem erinevus pakkenurkade tootmise osakonnas (20%). 

Hoolduse ja lao töötajad olid iseseisvalt otsustamist hinnanud kogetu aspektist kõrgemalt 

(m=4,14) kui olulisuse aspektist (m=4). Antud töö autorile oli üllatav, et osad töötajad ei 

soovi nii palju iseseisvalt otsustada kui tööl nõutakse.  

 

Tööstaaži lõikes ilmnesid statistiliselt olulised erinevused (vt joonis 2.10.). Kõige 

kõrgemaks hindasid olulisust iseseisvalt otsustada need töötajad, kes on ettevõttes olnud 

tööl üle 7 aasta (m=4,44), samuti pidasid nad kõigist olulisemaks vastutusrikast tööd 

(m=4,5). Uuringust tuli välja, et soovitu ja tegeliku olukorra erinevus ongi suurim 

ettevõttes üle 7 aasta töötanute seas, kes hindasid vastutuse tegelikku olukorda madalamalt 

(18%) ning ka võimalus iseseisvalt otsustada erines üksjagu soovitust (12%). Töö autor 

leiab, et juhid võiksid rohkem usaldada  staažikamaid töötajaid, andes neile 

vastutusrikkamaid ülesandeid, kus neil tuleb rohkem iseseisvalt otsustada.  
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Joonis 2.10. Töötajate keskmised hinnangud vastutamist puudutavate väidete kohta 

tööstaaži järgi 

 

Teistes taustandmetes (vanus, tööaeg, sugu, haridus) ei ilmnenud vastutuse kohta käivates 

väidetes statistiliselt olulisi erinevusi. 

 

Informatsiooni kättesaadavus. Informatsiooni kättesaadavust peeti üheks olulisemaks 

teguriks (vt lisa 15). Uurimistulemuste järgi hindasid kõik töötajad informatsiooni 

õigeaegset liikumist väga kõrgelt (m=4,54; s=0,67): 66% vastanutest oli selle väitega 

täiesti nõus, 24% pigem nõus, 10% oli neutraalsel seisukohal. Madal standardhälve näitab 

samuti, et kõik vastajad olid üksmeelel. 16% vastanute arvates ei liigu Räpina Paberivabrik 

AS-is informatsioon üldse õigeaegselt (m=3,96; s=1,12), seega olulisuse ja soovitu vahe 

oli 13%. 

 

Oluliseks peeti ka, et informatsioon oleks kergesti kättesaadav (m=4,38; s=0,87), (vt lisa 

15). Küsitlusele vastanud töötajate arvates ei ole Räpina Paberivabrik AS-is informatsioon 

kuigi kergesti kättesaadav (m=3,86; s=1,23), kuid leidus ka neid, kes hindasid info 

liikumist väga heaks (40%), heaks (28%) ning 16% vastanutest leidis, et neil ei ole üldse 

võimalust informatsiooni kätte saada, ülejäänud 16% ei osanud vastata või olid kahtleval 

seisukohal.   

 

Osakondadevahelises võrdluses oli informatsiooni kättesaadavust puudutavate väidete 

puhul (joonis 2.11.) näha, et kergesti kättesaadav info oli kõigi osakondade töötajatele väga 

oluline, laiatarbekaupade töötajatele oli see võrreldes teistega kõige vähem oluline 

(m=4,2). Hoolduse ja lao osakonnas vastas informatsiooni kättesaadavus kõige enam 

ootustele (erinevus 3%), kõige suurem erinevus soovitu ja tegeliku olukorra vahel oli 

müügi ja halduse osakonnas (17%).  
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Joonis 2.11. Töötajate keskmised hinnangud informatsiooni kättesaadavust puudutavate 

väidete kohta osakondade lõikes 

 

Statistiliselt olulisi erinevusi leidus tööaja lõikes, kus madalamalt hindasid väidet  „Räpina 

Paberivabrik AS-is on informatsioon kergesti kättesaadav” graafiku alusel tööl käivad 

töötajad (m=3,79) ning oluliselt kõrgemalt hindasid seda argipäeviti kellast kellani töötajad 

(m=4,09).  

 

Teistes taustandmetes (sugu, vanus, haridus, tööstaaž) ei leitud olulisi statistilisi erinevusi.  

 

Töö tasustamine. Õiglast töötasu hindasid töötajad üheks olulisemaks teguriks (vt lisa 15), 

mis on ka loogiline, kuna kõik soovivad saada väärilist tasu oma pingutustele. Töö autor 

lisab, et ka teoreetikute seisukohalt tuleb määrata alluvale just selline tasu, mida too 

väärtuslikuks peab (Locke), sest palk on kõige mõjuvõimsam tegur, kattes kõik eluks 

vajalikud füsioloogilised vajadused (Maslow). Uurimistulemustest selgus, et 58% 

vastanutest oli arvamusel, et nad saavad õiglast ja oma tööle vastavat tasu (vt lisa 21), kuid 

26% vastanutest oli arvamusel, et ei saa õiglast tasu. Selle väite kõrge standardhälve 

(s=1,21) tõestab, et töötajad olid hinnanud õiglast töötasu väga erinevalt (leidus neid, kes 

on väga rahul ja neid, kes ei ole üldse rahul). Õiglase töötasu olulisuse ja kogetu erinevus 

oli 25% (vt lisa 15). 93% töötajatest hindas oluliseks ka tulemustasu saamist, mida tõestab 

kõrge aritmeetiline keskmine lisas 15 (m=4,38; s=0,81), vaid 2% ei pidanud seda oluliseks 

(vt lisa 21). Küsitluses osalenute hinnangul ei olnud tulemustasu saamine Räpina 

Paberivabrik AS-is kuigi hea (m=3,5; s=1,15). Selle väite kõrge standardhälbe järgi saab 

aga öelda, et leidus ka neid, kelle meelest on tulemustasu saamise võimalus suurepärane 
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(18% oli väitega täiesti nõus ja 38% pigem nõus), samas leidus ka neid, kes olid neutraalsel 

seisukohal (30%), vt lisa 21.  

 

Rahulolematust töötasuga on mainitud ka ankeetide kommentaarides: „Palk on väike“, 

„Palga suurus tekitab trotsi, negatiivseid tundeid“, „Koristaja saab ka rohkem palka oma 

poole tööpäeva eest“, „Tööstaaži põhjal (näiteks 5 a töötanud 10% palgale juurde)”, 

„Vastavalt töökoormusele palka arvestada“, „Palgaarvestus vastavalt töökoormusele. 

Tööstaaži põhjal palgatõus“, „Viimastel aastatel on töökoormus suurenenud aga palk on 

jäänud samaks“.  

 

Osakondade lõikes ilmnes tasustamise hinnangutest, et kõik pidasid väga oluliseks saada 

tööle väärilist tasu ja tulemustasu (vt joonis 2.12.).  

 

 

Joonis 2.12. Töötajate keskmised hinnangud osakondade lõikes tasustamist puudutavatele 

väidetele 

 

Vaadates joonist 2.12, on näha, et kõige enam erines tegelik töötasu soovitust hoolduse ja 

lao osakonnas (m=2,43), erinevus on 39%. Seega on rahulolematus töötasu suhtes selles 

osakonnas kõige suurem. Kõrge erinevus oli ka pakkenurkade tootmise (29%) ja 

kartongide tootmise osakondades (22%), vt lisa 20. Kõrge standardhälve (s=0,98-1,19) 

osakondade lõikes (vt lisa 20) viitab sellele, et vastanute seas hinnati õiglast töötasu 

erinevalt. Lisas 21 on näha, et 18% vastanutest oli täiesti nõus, et saab õiglast tasu ning 

40% vastas, et on pigem väitega nõus. Kõige enam ollakse rahul töötasuga müügi ja 

halduse osakonnas (m=4,75; s=0,5), seda tõestab ka madal standardhälve (vt lisa 20) – kõik 

vastajad olid võrdselt rahul oma töötasuga, erinevus oli vaid 5%.  
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Statistiliselt olulisi erinevusi leiti ka hariduse lõikes (vt lisa 20), kus kõige madalamaks 

olid õiglase töötasu saamist hinnanud ettevõttes põhiharidusega töötajad (m=3; s=1), 

seejärel kutseharidusega töötajad (m=3,25; s=1,6). Tulemustasu saamise võimalust Räpina 

Paberivabrik AS-is hindasid samuti kõige madalamalt kutseharidusega töötajad (m=2,67; 

s=0,98), kuid põhiharidusega töötajad hindasid tulemustasu saamist ettevõttes kõrgeks 

(m=4,14; s=0,69).  

 

Statistiliselt olulisi erinevusi teiste taustandmete puhul (sugu, vanus, tööstaaž) tasustamise 

hindamisel ei leitud.  

 

Motivatsiooni- ja tunnustamissüsteem. Motivatsiooni- ja tunnustamissüsteemi hinnati 

üksmeelselt üheks olulisemaks teguriks: töötajad väärtustasid tunnustamissüsteemi 

(m=4,36; s=0,72) ja neile oli oluline motivatsiooni tõstmine (m=4,38; s=0,75), vt lisa 15.  

 

Töötajate motivatsiooni- ja tunnustamissüsteemi hinnangud tegeliku olukorra kohta olid 

vahemikus m=2,68–3,36, mis näitab, et ettevõttes ei olda nende teguritega üldse rahul, kuid 

kõrged standardhälbed (s=1,21–1,24) näitavad, et selles küsimuses olid töötajad valinud 

rohkem äärmuslikke vastuseid (ollakse täiesti nõus või ei olda üldse nõus), vt lisa 15. 

Vastanutest 28% leidis, et Räpina Paberivabrik AS-i tunnustamissüsteem ei väärtusta 

töötajaid, 28% oli kahtleval seisukohal, kuid uuringust selgus, et enamikule töötajatest 

(86% kõigist vastanutest) oli motivatsiooni- ja tunnustamissüsteem oluline ja vajalik, ainult 

14% oli ükskõiksel arvamusel.  

 

Motivatsiooni- ja tunnustamissüsteemi kohta käivate väidete võrdluses osakondade lõikes 

(joonis 2.13.) ilmnes, et kõigi osakondade jaoks oli motivatsiooni tõstmine oluline, kuid 

kartongide tootmise osakonna töötajad pidasid seda tegurit kõigist olulisemaks (m=4,63), 

kõige madalamalt hindasid seda laiatarbekaupade tootmise töötajad (m=4,2). Kõige 

suurem rahulolematus ilmnes just  töötajatel ettevõtte motivatsioonisüsteemiga, kus  

tegelik olukord ei vasta soovitule: müük ja haldus (52%), kartongi tootmine (45%),  

hooldus ja ladu ning laiatarbe tootmine (38%), pakkenurkade tootmine (33%). Töö autor 

tegi sellest järelduse, et motivatsioon on töötajate jaoks väga oluline, kuid tegelik olukord 

ettevõttes ei vasta soovitule. Seega kinnitab tulemus teoreetikute seisukohti, et ettevõte 
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saab töörahulolu kindlustada ainult siis, kui meeskonna tööle motiveerimiseks kasutatakse 

aktiivselt stimuleerimistegureid.  

 

 

Joonis 2.13. Töötajate keskmised hinnangud motivatsiooni- ja tunnustamissüsteemi 

puudutavate väidete kohta osakondade lõikes 

 

Osakondadevahelises võrdluses hindasid väärtustava tunnustamissüsteemi olulisust kõige 

kõrgemalt kartongide tootmise töötajad (m=4,63) ja kõige madalamalt laiatarbekaupade 

töötajad (m=4,2), joonis 2.13. Suurim erinevus kogetu ja olulisuse vahel selles küsimuses 

oli hoolduse ja lao (30%) ning pakkenurkade tootmise (26%) osakondades ning enim 

vastas kogetu soovitule müügi ja halduse osakonnas (6%).  

 

Teistes taustandmetes (sugu, vanus, haridus, tööaeg, tööstaaž) motivatsiooni- ja 

tunnustamissüsteemi puudutavates väidetes statistiliselt olulisi erinevusi ei olnud.  

 

Töökeskkonna turvalisus. Töökeskkonna turvalisust hinnati kõige olulisemaks teguriks 

(vt lisa 15), kuna kõik soovivad tunda end turvaliselt ja kaitstult. Ka teoreetikute 

seisukohtadest selgus, et vajaduste hierarhia kõrgemate astmeteni jõudmiseks peavad 

olema alamad vajadused rahuldatud (Maslow). Uurimistulemuste järgi hindas 90% 

vastanutest, et neile on turvaline töökeskkond väga oluline (m=4,58; s=0,67), ülejäänud 

10% kas ei osanud vastata või oli kahtleval seisukohal. Tegelik olukord ettevõttes erines 

soovitust 13% (vt lisa 15), töötajad hindasid ettevõttes turvalist keskkonda suhteliselt 

madalaks (m=3,96; s=1,24).  

 

Osakondadevahelisest võrdlusest ilmnes, et kõige olulisemaks pidasid turvalist keskkonda 

müük ja haldus (m=4,75) ning kartongide tootmine (m=4,75), kõige vähem oluliseks 
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laiatarbekaupade tootmine (m=4,4). Erinevus tegeliku olukorra ja soovitu vahel oli suurim 

kartongide tootmise osakonnal (34%), kõige turvalisemaks pidas oma töökeskkonda müügi 

ja halduse osakond. See on töö autori arvates ka loogiline, sest müügi ja halduse inimesed 

töötavad kontoris ning neil on tunduvalt turvalisemad töötingimused kui tootmise 

osakondades (vt joonis 2.14.).   

 

 

Joonis 2.14. Töötajate keskmised hinnangud turvalist töökeskkonda puudutava väite kohta 

 

Tööohutuskoolituste olulisust hinnati samuti väga kõrgelt (m=4,4; s=0,67). 90% 

vastanutest oli täiesti nõus, et tööohutuskoolitused on vajalikud, ainult 10% oli kahtleval 

seisukohal. Väitele „Räpina Paberivabrikus on viimase poole aasta jooksul korraldatud 

tööohutuskoolitusi“ vastas 18% vastanutest, et ei ole selle väitega nõus, seevastu 70% 

vastanutest oli nõus (täiesti nõus oli 24% ning pigem nõus 46%).  

 

Osakondade lõikes (vt joonis 2.15.) selgus, et kõige aktiivsemalt osales 

tööohutuskoolitusel viimase poole aasta jooksul hoolduse ja lao osakond (m=4,14) ning 

kõige vähem kartongide tootmise osakond (m=3,23). Kartongide tootmise osakonnas oli 

ka suurim erinevus soovitu ja tegeliku olukorra vahel (32%) ning müügi ja halduse 

osakonna töötajate hinnangul oli tegelik olukord vastavuses soovituga.  
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Joonis 2.15. Töötajate keskmised hinnangud töökeskkonna turvalisust puudutavate väidete 

kohta osakondade lõikes 

 

Teistes taustandmetes (sugu, vanus, haridus, tööstaaž, töögraafik) statistiliselt olulisi 

erinevusi Räpina Paberivabik AS-i turvalist keskkonda puudutavates väidetes ei esinenud.  

 

Töökultuur. Küsitlusele vastanud töötajad hindasid ettevõtte töökultuuri seisukohalt kõige 

olulisemaks ettevõtte mainet (m=4,54; s=0,68) ja töötajate tähtsust ettevõttele (m=4,52; 

s=0,61), kõige vähem oluliseks aga ühisürituste olemasolu (m=4,08; s=1,03), vt lisa 15. 

Vastanutest 10% ei pidanud ettevõtte ühisüritusi oluliseks, 28% oli ükskõiksel arvamusel 

(vt lisa 28). Tegelik olukord oli sarnane soovituga, nimelt kõige kõrgemalt hinnati samuti 

ettevõtte mainet (m=4,14; s=1,01), 80% vastanutest leidis, et ettevõtte maine on hea ja 

ettevõttesse soovitakse tööle tulla, 14% kas ei osanud vastata või oli ükskõiksel seisukohal 

ning ainult 6% ei pidanud ettevõtte mainest lugu. Kõige enam erines soovitud olukord 

tegelikkusest (15%) ettevõtte probleemide lahendamises, mida hinnati madalaimalt 

(m=3,76; s=1,12), vt lisa 15. Vastanutest 74% tunneb end kuuluvat Räpina Paberivabrik 

AS-i meeskonda, 68% vastanutest oli arvamusel, et kõik töötajad on ettevõttele tähtsad.  

 

Osakondadevahelisest võrdlusest (joonis 2.16.) ilmnes, et töötajate väärtustamist, 

turvatunnet ning kuuluvuse tunnet peetakse kõigis osakondades sarnaselt oluliseks 

(4,13≤m≥4,75).  
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Joonis 2.16. Töötajate keskmised hinnangud töökultuuri puudutavate väidete kohta 

osakondade lõikes 

Samade tegurite hindamine kogetu aspektist erines soovitust. Kõige olulisem erinevus 

soovitud ja tegeliku olukorra vahel esines pakkenurkade tootmise osakonnas, kus võrreldes 

teiste osakondadega oldi kõige vähem rahul turvatundega (m=3,71), kuuluvuse tundega 

(m=3,86) ja väärtustatuse tundega (m=3,48), kõige rohkem olid nende teguritega rahul 

müügi ja halduse töötajad (m≥4,25), vt joonis 2.16.  

 

Teisi töökultuuri puudutavaid hinnanguid kajastab osakondade lõikes joonis 2.17. Jooniselt 

on näha, et probleemide lahendamine ja ettevõtte maine oli kõikide osakondade jaoks 

võrdselt oluline. Kõige olulisemaks pidas neid tegureid müük ja haldus (m= ≥4,5). 

Kartongide ja laiatarbekaupade osakondade töötajate hinnangul tehakse ettevõttes rohkem 

üritusi, kui nad oluliseks peavad, teised osakonnad olid arvamusel, et ühisüritusi võiks olla 

rohkem. Erinevus kogetu ja olulisuse vahel oli järgmine: hooldus ja ladu 16%, müük ja 

haldus 5% ning pakkenurkade tootmine 14% (vt joonis 2.17.).  
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Joonis 2.17. Töötajate keskmised hinnangud töökultuuri puudutavate väidete kohta 

osakondade lõikes 

 

Haridustaseme lõikes leiti statistiline oluline erinevus (vt lisa 27) väites „Tunnen end 

Räpina Paberivabrikus turvaliselt (kindel töö ja palk)“, kõige turvalisemalt tundsid ennast 

põhiharidusega töötajad (m=4,57) ja kõige vähem turvaliselt kutseharidusega töötajad 

(m=3,67). Väidet „Tunnen, et kuulun Räpina Paberivabriku kindlasse meeskonda“ 

hindasid kõige kõrgemalt kõrgharidusega töötajad (m=4,5) ja kõige madalamalt 

kutseharidusega töötajad (m=3,75). Väidet „Räpina Paberivabrik AS-i jaoks on kõik 

töötajad tähtsad“ hindasid kõrgeimalt kõrgharidusega töötajad (m=4,5) ja kõige vähem olid 

sellega nõus kutseharidusega töötajad (m=3,67).  

 

Sugude lõikes selgus oluline statistiline erinevus väites “Tunnen, et kuulun Räpina 

Paberivabriku kindlasse meeskonda”, kus naised tundsid ennast rohkem meeskonda 

kuuluvat (m=4,41) kui mehed (m=3,84). 

 

Vanuse lõikes selgus oluline erinevus väitele „Räpina Paberivabrik AS-i jaoks on kõik 

töötajad tähtsad“, kus üle 46-aastased tundsid seda kõige rohkem (m=4,5) ja kuni 35-

aastased olid väitega vähem nõus (m=3,5).  

 

Tööstaaži järgi leiti oluline statistiline erinevus väitele “Räpina Paberivabrik AS korraldab 

piisavalt ühisüritusi“, kus uued töötajad (kuni 3 aastat) arvasid, et ettevõte korraldab 

piisavalt ühisüritusi (m=4,25) ning üle 7 aasta töötanud töötajad olid vastupidisel 

arvamusel (m=3,36).  
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Soovitamine. Enamik küsitlusele vastanutest (74%) soovitaks Räpina Paberivabrik AS-i 

kui tööandjat oma sõbrale (vt lisa 29), neid, kes väitega üldse nõus ei olnud, küsitluses ei 

esinenud. Töö autor võrdles seda väidet ka 2016. aasta küsitluse tulemustega ja selgus, et 

soovitamise osas olulisi erinevusi ei esinenud. Erinevus ilmnes selles, et 2016. aasta 

küsitlusele vastanute seast 25% pigem ei soovita ettevõtet kui tööandjat oma heale sõbrale 

ning neutraalset või ükskõikset vastust ei andnud ükski töötaja.  

 

 Uurimusest selgus, et 58% soovib ka viie aasta pärast töötada Räpina Paberivabrik AS-is, 

vaid 6% ei soovi kohe kindlasti viie aasta pärast töötada samas ettevõttes, kahtleval 

seisukohal oli 36 % vastanutest.   

 

Osakondade lõikes hinnanguid soovitamise väidetele kirjeldab joonis 2.18. Hoolduse ja lao 

töötajad hindasid kõige kõrgemalt väidet „Soovitaksin enda sõbral Räpina Paberivabrik 

AS-i tööle tulla“ (m=4,29; s=0,95), kõige madalamalt hindasid seda kartongide tootmise 

osakonna töötajad (m=3,87; s=0,99).   

 

 

Joonis 2.18. Töötajate keskmised hinnangud soovitamist puudutavate väidete kohta 

osakondade lõikes 

 

Väitele „Soovin töötada Räpina Paberivabrik AS-is ka viie aasta pärast“ andsid kõrgeima 

hinnangu hoolduse ja lao töötajad (m=4,29; s=0,95), vt joonist 2.18. Kõige madalamalt 

hindasid seda väidet müük ja ladu (m=3,5; s=1,73) ning laiatarbekaupade tootmise töötajad 

(m=3,5; s=1,18), kuid kõrge standardhälbe järgi olid töötajad selles küsimuses erineval 

arvamusel.   

 

Teistes taustandmetes (sugu, vanus, haridus, tööaeg, ja tööstaaž) olulisi statistilisi erinevusi 

ei leitud.  
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Üldine rahulolu. Enamik küsitlusele vastanutest (60%) vastas väitele „Ma tulen hommikul 

rõõmuga Räpina Paberivabrik AS-i tööle” iga päev (vt joonis 2.19.), mis oli võrreldes 2016. 

aastaga 29% tõusnud. 8% vastanutest ei tule kunagi rõõmuga tööle, võrreldes 2016. aasta 

küsitlusega on see ühe protsendi võrra väiksem tulemus.  

 

  

Joonis 2.19. Töötajate hinnang üldise rahulolu kohta protsentides 

 

Kokkuvõtvalt võib tegeliku olukorra ja olulisuse võrdluse kohta öelda, et Räpina 

Paberivabrik AS-i töötajate jaoks on kõige olulisemad turvaline töökeskkond, vastutulelik 

ja postitiivne juht, alluvaid võrdselt kohtlev juht, head suhted kolleegidega, informatsiooni 

õigeaegne liikumine ettevõttes, õiglane töötasu ja ettevõtte hea maine. Ettevõtte 

seisukohalt hinnati kõrgeimaks teadmist, mida töökohalt oodatakse ning vastutulelikku ja 

alluvaid võrdselt kohtlevat juhti, heaks hinnati suhteid juhtkonnaga, hoolivaid töökaaslasi 

ja ettevõtte ühisüritusi. Olulisuse ja kogetu suurimad erinevused ettevõtte seisukohalt (üle 

15%) olid töötajate motivatsiooni tõstmine (39%), õiglane töötasu (25%), tulemustasu 

(20%), töötajaid väärtustav tunnustamissüsteem (22%), arendavad koolitused (21%), 

arenguvestlused, koosolekud (20%), võimalus rääkida kaasa ettevõtte arendamise 

küsimustes (15%), karjääri tegemise võimalus (19%), võimalus õppida ja areneda (15%), 

probleemide lahendamine (15%). Osakondade lõikes selgusid samuti samade tegurite 

erinevused, lisaks ilmnesid kogetu ja olulisuse aspektis veel mõned tegurid, nagu 

kolleegide usaldamine, ühtse meeskonna tunne, tagasiside tehtud tööle, võimalus 

iseseisvalt otsustada, tööohutuskoolitused, turvaline keskkond, info liikumine, kaasa 

rääkimine ettevõtte arendamise küsimustes.  
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2.4.4. Väidetevahelised statistiliselt olulised seosed 

 

Järgnevas alapeatükis antakse ülevaade autori arvates olulisematest väidete omavahelistest 

seostest, hindamiseks kasutati korrelatsioonianalüüsi (Pearsoni korrelatsioonikoefitsienti). 

Lisas 30 on välja toodud vaid need väited, mille puhul korrelatsioon osutus statistiliselt 

oluliseks ehk ilmnes tugev seos väidete paarides  (r>0,500; p<0,01), kuna kogu 

korrelatsiooni tulemusena saadud korrelatsioonimaatriks osutus mõõtmetelt liiga suureks, 

siis seda antud tööle ei lisatud.  

 

Korrelatsioonianalüüsi tulemustest ilmnes, et mida rahulolevam on töötaja 

töökorraldusega, seda rahulolevam on ta ka tööruumide ja töökoormusega ning mida 

rahulolevamad on töötajad puhkepausidega, seda rahulolevamad on nad töökoormusega.   

 

Analüüsi tulemuste põhjal võib öelda, et mida tähtsamad on ettevõtte jaoks töötajad, seda 

rohkem tekib ühtse meeskonna tunne ning mida suurem on ühtse meeskonna tunne, seda 

parem on ettevõtte maine ja seda turvalisem on seal töötada.  

 

Analüüsist selgus, et mida paremini töötaja teab ettevõtte missiooni/eesmärke, seda 

paremini teab ta ka, mida temalt töökohal oodatakse ja mida paremini töötaja teab, mida 

temalt oodatakse, seda paremini saab ta oma oskusi ja teadmisi töös rakendada. Ja mida 

rohkem töötaja saab oma oskusi ja teadmisi kasutada, seda rahulolevam ta on.  

 

Juhtkonna poole on kergem ja lihtsam abi või nõu saamiseks pöörduda, mida 

lugupidavamalt juhtkond suhtub töötajatesse. Analüüsi tulemuste põhjal võib veel öelda, 

et juhtkonna tööga ollakse seda rohkem rahul, mida rohkem juhtkond panustab töötajate 

motivatsiooni tõstmisse.  

Töö omadusi puudutavatest väidetest selgus, et mida enam töötajaid kaasatakse ettevõtte 

tähtsate küsimuse arutamisse, seda rohkem saavad nad anda oma panuse ettevõtte 

arendamisse. Tulemustest selgus veel, et mida rohkem saavad töötajad iseseisvalt 

otsustada, seda vastutusrikkamaks nad oma tööd peavad. 

  

Otsest juhti puudutavate väidete võrdlusest selgus, et mida võrdsemalt juht alluvaid 

kohtleb, seda positiivsem ta tundub ja seda enam loob ta juurde positiivset kliimat. 

Töökaaslastega on enim rahul töötajad, kes on hoolivamad ning töötavad ühtse 
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meeskonnana. Selgus ka, et töötajad saavad omavahel paremini läbi nendega, kes on 

hoolivamad.  

 

Ilmnes seos, et mida turvalisem on töökeskkond ja mida turvalisemalt töötajad ennast tööl 

tunnevad, seda rohkem usuvad nad, et ettevõte panustab motivatsiooni tõstmisse. Mida 

rohkem ettevõte aga panustab töötajate motivatsiooni tõstmisse, seda enam tunnevad 

töötajad, et neid väärtustatakse. Uuringu tulemustest selgus, et töötajad tunnevad end 

ettevõttes turvalisemalt, kui neile on korraldatud tööohutuskoolitusi.  

 

Mida enam ettevõte pakub töötajale arenguvõimalusi, seda rohkem tuntakse, et ettevõttes 

arvestatakse töötaja arvamusega. Ilmnes veel seos, et kui töötajal on ettevõttes hea sõber, 

siis seda enam talle tundub, et töötades selles ettevõttes arvestatakse tema arvamusega.  

 

Karjäärivõimalustega on rahul need töötajad, kellel on ettevõttesiseselt võimalus õppida ja 

areneda. Tulemuste põhjal selgus ka, et motivatsiooni tõstmisega on rahul need töötajad, 

kelle arvates on ettevõttes võimalik karjääri teha ning mida rohkem töötajad saavad karjääri 

teha, seda rohkem tunnevad nad, et ettevõte väärtustab töötajaid. Töötajad olid arvamusel, 

et mida rohkem ettevõte arvestab nende arvamusega ja mida rohkem pakub 

arenguvõimalusi, seda rohkem saavad nad oma oskusi ja teadmisi tööl rakendada.  

Heale tuttavale või sõbrale soovitaksid Räpina Paberivabrik AS-i tööandjana need, kes 

näevad end ise tulevikus seotuna sama ettevõttega.  

 

2.4.5. Töötajate motivatsioon 

 

Selle küsimuste ploki eesmärk oli välja selgitada olulisuse ja kogetu aspektist, millised 

tegurid motiveerivad Räpina Paberivabrik AS-i töötajaid enim hästi töötama. Järgnevalt 

antakse ülevaade töötajate jaoks olulistest motivatsiooniteguritest. Lisas 30 on toodud 

Räpina Paberivabrik AS-i töötajate motivatsioonitegurite pingerida olulisuse ja kogetu 

põhjal.  

 

Ankeetküsitlusest tuli välja viis ettevõtte töötajaid kõige enam motiveerivat tegurit. 

Tähtsuse järgi esitatuna on need: põhipalk, tulemustasu, sobiv tööaeg, stabiilne töösuhe ja 

hea kollektiiv.   
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Võrreldes tegelikku olukorda soovituga, ilmnes, et neli tegurit – põhipalk, stabiilne 

töösuhe, sobiv tööaeg, tulemustasu – vastavad töötajate ootustele. Need valiti mõlemas 

aspektis enim motiveerivaks teguriks. Üldiselt vastab tegelik olukord soovitule. Kõrgelt 

hinnatakse ka soovitu ja kogetu seisukohalt kindlustunnet töökohal. Kõige vähem 

motiveerivateks teguriteks reastasid küsitlusele vastajad nii soovitu kui kogetu aspektist 

avaliku tunnustamise ja kiitmise ning kingitused ja soodustused.  

 

2.5. Järeldused ja ettepanekud 
 

Autori poolt läbiviidud uuringust selgus, et Räpina Paberivabrik AS-i töötajate töörahulolu 

ja motivatsiooni võib pidada üldiselt heaks ning töötajad on töö suhtes pigem rahulolevad 

kui rahulolematud. Tuginedes uurimistulemustele, teeb autor käesolevas peatükis 

kõigepealt olulisemad järeldused ning siis ettepanekud töörahulolu ja motivatsiooni 

tõstmiseks, et väheneks olulisuse ja kogetu erinevus.  

 

Rahulolematus motivatsiooni- ja tunnustamissüsteemiga. Motivatsiooni- ja 

tunnustamissüsteemi hinnati üksmeelselt üheks olulisemaks tingimuseks, töötajad 

väärtustavad tunnustamissüsteemi ja neile on oluline motivatsiooni tõstmine natuke segane 

lause. Tulemuste põhjal selgus, et motivatsiooni- ja tunnustamissüsteem on töötajate jaoks 

väga oluline, kuid tegelik olukord ei vasta soovitule. Olulisuse ja kogetu võrdluses ilmnes 

just selles valdkonnas kõige suurem erinevus soovitu ja tegeliku olukorra vahel.  

 

Töö autor teeb juhtkonnale ettepaneku kehtestada motivatsiooni- ja tunnustamissüsteemi 

kohustuslik kord, mis aitaks töötajaid paremini innustada, kasutades teadlikult antud 

uurimistöö tulemusena selgunud motivatsioonitegureid.    

 

Rahulolematus töötasuga. Tasustamist võibki uuringu tulemuste põhjal pidada üheks 

kõige suuremaks rahulolumatuse põhjuseks soovitu ja kogetu aspektist. 

Korrelatsioonianalüüsi tulemused näitasid, et töötasustamise põhimõtted on tugevas seoses 

motivatsiooni tõstmisega. Uuringu tulemuste põhjal selgus ka, et tasustamine on 

osakondades erinev.  

Ankeetitest ilmnes, et mõnes osakonnas on töötasu juba aastaid sama püsinud. Töö autor 

soovitab töötajate palgad iga aasta osakonniti üle vaadata ja võimalusel kehtestada iga-

aastase palgatõusu. Töötasu on töötaja jaoks väga oluline ning seotud rahulolu ja 
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motivatsiooniga. Kuna ettevõttes on kehtestatud arenguvestluste kord, siis teeb töö autor 

ettepaneku siduda see töötasude ülevaatamisega, nii saab töötaja avaldada oma arvamust 

töötasu osas ning tunneks end seeläbi ka rohkem kaasatuna. See suurendaks töötaja 

rahulolu.   

 

Rahulolematus karjääri ja arenguga. Olulisuse ja kogetu võrdlusest ilmnes, et üheks 

suurimaks rahulolematuse põhjuseks Räpina Paberivabrik AS-is on arendavate koolituste 

vähesus. Ettevõttes on küll koolituste plaan, aga uuringu tulemustest selgus, et lisaks 

tööohutuskoolitustele soovivad töötajad enda arengu seisukohalt saada rohkem koolitusi. 

Töö autor teeb juhtidele ettepaneku selgitada arenguvestluse käigus välja töötajate 

arenguvajadused ning vastavalt sellele määrata koolitused. Korrelatsioonianalüüsist 

selgus, et karjääril on tugev seos õppimise ja arenguga, sellisel juhul aitaks töö autori 

arvates koolituste võimaldamine tõsta töötajate rahulolu karjäärivõimalustega.  

 

Rahulolematus kaasamisega. Uuringu tulemustest selgus, et töötajad peavad väga 

oluliseks võimalust rääkida kaasa ettevõtte arendamises ning soovivad, et tähtsates 

küsimustes arvestataks nende arvamusega. Lisaks tuli küsitlusankeetidest välja, et töötajad 

soovivad koosolekuid juhtkonnaga, kuid kaasamine oli osakonniti erinev. Seega soovitab 

töö autor ettevõtte juhtkonnal üle vaadata koosolekute korra, et kõigil töötajatel oleks 

võimalik kaasa rääkida ettevõtet puudutavates küsimustes. Olulisuse ja kogetu aspektist 

ilmnes, et töötajatel on oluline juhtkonnaga suhelda. Töö autor on arvamusel, et koosolekud 

tõstaksid töötajates rahulolu ja aitaksid luua ühtsema meeskonna tunde.  

 

Rahulolematus informatsiooni kättesaadavusega.  Informatsiooni õigeaegne liikumine 

oli olulisuse aspektis kõige tähtsam. Rahulolematus informatsiooni liikumisega oli 

osakonniti erinev. Uuringust ilmnes, et kõige rahulolematumad olid informatsiooni 

liikumisega graafiku alusel tööl käijad. Kuna selle töö eesmärk ei olnud välja selgitada 

täpseid puuduste põhjusi, siis töö autor juhib sellele tähelepanu ja soovitab juhtkonnal 

tegeleda antud probleemiga, et töös vajaminev info jõuaks iga töötajani õigel ajal.  

 

Juhtkond, otsene juht, kolleegid. Positiivsena võib välja tuua, et ettevõtte töötajad on 

rahul oma suhetes nii juhtkonna, kolleegide kui ka otsese juhiga. Töötajad on ühtsel 

arvamusel, et juhtkond suhtub neisse väga lugupidavalt. Ka kollektiivi peetakse 

meeldivaks ja hoolivaks. Üldiselt tajuvad töötajad ühtse meeskonna tunnet, kuid osakonniti 
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on see pisut erinev. Kogetu aspektist on Räpina Paberivabrik AS-i töötajad kõige enam 

rahul otsese juhiga, hinnates teda üksmeelselt positiivseks, vastutulelikuks ning alluvaid 

võrdselt kohtlevaks. Uurimuse tulemustest selgus, et kõigis osakondades kiidetakse 

rohkem kui kritiseeritakse, välja arvatud kahes – kartongide ja pakkenurkade tootmise 

osakonnas. Seega töö autor soovitab ettevõtte juhtkonnal sellele tähelepanu pöörata ja 

tegeleda nende osakondade probleemidega. Üldiselt pööravad juhid rohkem tähelepanu 

hästi tehtud tööle kui halvasti tehtud tööle. 

 

Et juhid oskaks oma alluvatega õigesti käituda, olla toetavamad, oskaks tunnustada, olles 

ise seejuures positiivsed ning oskaks teha õigeid otsuseid, teeb töö autor ettepaneku 

võimaldada juhtidele juhtimisstiili kujundavaid koolitusi. Töö autori arvates peab juht 

oskama märgata iga head tulemust ning kiitma ja tunnustama töötajaid selle eest. Halvasti 

tehtud töö puhul peaks esmalt uurima põhjuseid, kas töötajal on liiga suur töökoormus, 

ebapiisav väljaõpe või mingi muu põhjus. Põhjuste väljaselgitamine peaks olema 

privaatne, mitte mingil juhul ei tohiks kritiseerida kõigi juuresolekul.  

 

Motivatsioon. Uurimistulemuste põhjal selgus, et Räpina Paberivabrik AS-i töötajaid 

innustavad paremini töötama põhipalk, stabiilne töösuhe, sobiv tööaeg, kindlus töökohal 

ja hea kollektiiv. Kõiki neid tegureid kogetakse ka ettevõttes.  

 

Uurimistulemustest saavad juhid informatsiooni töötajate töörahulolu ja motivatsiooni 

kohta olulisuse ja kogetu aspektist ning motivatsioonitegureid erinevate taustandmete 

lõikes.  

 

Kuna ettevõttes pole varem töörahulolu ja motivatsiooni uurimust olulisuse ja kogetu 

põhjal tehtud, siis töö autor teeb ettepaneku korrata küsitlust igal aastal.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Räpina Paberivabrik AS-i töötajate  

motivatsioon ja töörahulolu ning uuringu tulemuste põhjal teha ettevõtte juhtkonnale 

parendusettepanekud. Ettevõte, kus uuring läbi viidi on Räpinas asuva suurima  

skandinaaviamaade pakkenurkade tootja. Töötajate töörahulolu uurimine aitab välja 

selgitada, millega ollakse ettevõttes rahul ning mis põhjustab rahulolematust. Lisaks ei ole 

Räpina Paberivabrik AS-is seda küsitlust varem tehtud olulisuse ja kogetu aspektist. 

Vastava informatsiooniga on Räpina Paberivabrik AS juhtkonnal võimalik kaardistada 

hetke olukord, saada teada,   mis on töötaja jaoks oluline ning luua seeläbi parem  

töökeskond. 

 

Töö eesmärgi saavutamiseks analüüsiti uuritava objekti, Räpina Paberivabrik AS, töötajate 

motivatsiooni –ja rahulolu uuringute süsteemi, meetodit ning kasutatud küsimustikke, 

mida täiendati  teoorias käsitletud põhimõtetega.  Seejärel koostas töö autor uue täiendatud 

ankeetküsitluse. Küsimustik koosneb 25 küsimusest, mille töö autor jagas seitsmeks 

blokiks: sotsiaal-demograafilised tunnused; töörahulolu erinevate teguritega; töötajate 

jaoks olulisuse ja ettevõttes kogetu võrdlus; soovitamine; hinnang tööle tulemise kohta; 

motivatsiooni – ja tunnustamissüsteemi olulisuse ja ettevõttes kogetu võrdlus; 

motivatsioonitegurite reastamine. Tulemusi analüüsiti Räpina Paberivabrik AS tervik 

seisukohalt, osakondade alusel  ning töötajate sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes. 

Küsitluse erinevate väidete seoste võrdlemise eesmärgil teostati korrelatsioonanalüüsi. 

Uurimuse analüüsi tulemusena püstitati töö eesmärk.  

 

Uuringu tulemustest selgus, et Räpina Paberivabrik AS-i töötajate töörahulolu ja 

motivatsiooni võib üldiselt pidada heaks. Kõige enam olid vastajad rahul  töökorraldusega. 

Lisaks näitasid uurimuse tulemused, et ollakse rahul töötajate omavaheliste suhete osas nii 

töötajate endi seas, otsese juhi  kui ka juhtkonnaga. Madalamalt hinnati rahulolu 

motivatsiooni - ja tunnustamissüsteemiga. Ilmnes rahulolematus ka  õppimise ja 

edasiarengu osas, karjääri tegemise võimalustes ning sooviti ka rohkem arendavaid 

koolitusi. Erinevate rahuloluteguritega leiti mitmeid statistiliselt olulisi erinevusi sotsiaal 

– demograafiliste tunnuste lõikes. Suuremad erinevused esinesid osakondade lõikes otsest 
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juhti puudutavas väidetes. Kui üldiselt oldi ettevõttes otsese juhi tööga rahul, siis võrdlusel 

erinevate osakondaga ilmnes rahulolematus juhi suhtes.  

 

Olulisuse ja kogetu võrdluses selgusid, veel teisedki erinevused töötajate hinnangutes 

ettevõtte terviku seisukohalt, töötasus, koolitused, suhetes kolleegidega, kiitmises ja 

tunnustamises, tagasiside tehtud töö eest, tööl vastutamine, kaasamine,  informatisooni 

kättesaadavus.  

 

Antud uuringu tulemuste põhjal esitas töö autor  Räpina Paberivabrik AS juhtkonnale 

järgmised ettepanekud töötajate töörahulolu ja motivatsiooni parandamiseks:  

 

 osakondade lõikes vaadata üle töötajate töötasud ja  tulemustasu kord, 

 võimaldada juhtidele juhtimisalaseid koolitusi, 

 arenguvestluse käigus kaardistada töötajaid enam huvitavad koolitused, 

 võimaldada töötajatele rohkem koolitusi,  

 võimaldada töötajatele koosolekuid juhtkonnaga, et töötajad saaksid avaldada oma 

arvamust ettevõtte jaoks tähtsates küsimustes, 

 võimalusel suurendada töötajate vastutust tööülesandeid täites,  

 tegeleda osakondadega, kus ilmnesid probleemid töötajate omavahelistes suhetes,  

 tegeleda osakondadega,  kus ilmnesid probleemid info liikumisega,  

 viia sisse ettevõtte motivatsiooni - ja  tunnustamissüsteemi kord, 

 korrata töörahulolu ja motivatsiooni uuringut igal aastal. 

 

Magistritöö  autori eesmärk  saavutati. Uuringu tulemusena selgitati välja Räpina 

Paberivabrik AS-i töötajate töörahulolu ja motivatsioon ning tulemuste põhjal tehti 

juhtkonnale parendusettepanekud töötajate töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks 

ettevõttes.  
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Lisa 1. Ankeetküsitlus 
 

Räpina Paberivabrik AS-i meeskonna töörahulolu ja motivatsiooni uuring 2018 

 

Lugupeetud vastaja! 

 

Käesolevaga palun Teil osaleda küsitluses Teie töörahulolu ja motivatsiooni kohta Räpina 

Paberivabrik AS-is.  

Olen Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi magistriüliõpilane Regina Kruus ja 

koostasin alljärgneva küsimustiku.  

Teie vastused jäävad anonüümseks ja küsitluse vastuseid kasutatakse üldistatud kujul 

magistritöös. Küsitluse tulemusi tutvustatakse Räpina Paberivabriku AS-ile eesmärgiga, et 

juhtkond saaks teha parendusotsuseid töötajate motiveerimiseks ja töörahulolu tõstmiseks.  

Küsimustik on anonüümne.  

Vastamine võtab aega orienteeruvalt 15 min.  

 

Tänan Teid, et leiate aega ankeedi täitmiseks! 

Regina Kruus 

 

 

1. Teie sugu: 

 mees 

 naine 

2. Teie vanus: 

 kuni 25 aastat 

 26-35 aastat 

 36 - 45 aastat 

 46-55 aastat 

 üle 56 aastat 

3. Milline on Teie haridus: 

 põhiharidus 

 keskharidus 

 kutseharidus 

 kõrgharidus 

4. Millises Räpina Paberivabriku AS üksuses Te töötate: 

 Kartongi tootmine 

 Pakkenurkade tootmine 

 Laiatarbetoodete tootmine 

 Müük või haldus 

 Hooldus või Ladu (mehaanik, mehhatroonik, remondi tööline, tõstukijuht) 

5. Te töötate: 

 Graafiku alusel (täistööajaga) 

 Graafiku alusel (osalise tööajaga) 
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 Argipäeviti kellast kellani 

6. Kui kaua Te olete Räpina Paberivabrik AS-is töötanud? 

 kuni 1 aasta 

 1 - 3 aastat 

 4-6 aastat 

 7-9 aastat 

 10 ja enam aastat 

7. Palun hinnake kui rahul Te olete Räpina Paberivabrik AS-is: 

  
Olen väga 

rahul 

Olen 

rahul 
Neutraalne 

Ei ole 

rahul 

Ei ole 

üldse 

rahul 

Materjalide ja töövahenditega           

Tööruumidega           

Töökoormusega           

Töögraafikuga           

Töökorraldusega           

Töötasuga           

Tulemustasuga           

Töötasustamise põhimõtetega           

Kolleegidega           

Otsese juhi tööga           

Juhtkonna tööga           

Karjäärivõimalustega           

Puhkepausidega           

8. Palun kirjutage siia kommentaare ja ettepanekuid, kui Te ei olnud rahul ülal toodud tingimustega 

Räpina Paberivabrikus: 

 

9. Palun hinnake väiteid töö kohta: 

  

Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline teada, mida 

minult töökohal oodatakse           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

tean, mida minult töökohal 

oodatakse 
          

Mulle on oluline ettevõtte 

missioon/eesmärk, kuna see paneb 

mind tundma, et minu töö on 

oluline. 
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Tean RÄPINA PABERIVABRIK 

AS-i missiooni/eesmärki, kuna see 

paneb mind tundma, et minu töö on 

ettevõttele oluline 

 

Mulle on oluline, et minu 

arvamusega arvestatakse töö juures 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

töötades arvestatakse minu 

arvamusega 
          

Mulle on oluline, et töö pakuks 

mulle arenguvõimalusi           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

esitab mulle arenguvõimalusi           

Mulle on oluline, et mul on töö 

juures hea sõber           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

on mul hea sõber           

Mulle on oluline, et saaksin 

rakendada tööl enda oskusi ja 

teadmisi 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

teen tööd, milles saan kasutada 

enda oskusi ja teadmisi 
          

Mulle on oluline, et ma saan teha 

igapäevatöös seda, mida ma kõige 

paremini oskan 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

saan igapäevatöös teha seda, mida 

ma kõige paremini oskan 
          

Mulle on oluline teha tööd, mis 

mulle meeldib           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

teen tööd, mis mulle meeldib           

10. Palun hinnake suhteid juhtkonnaga: 

 
Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline, et juhtkond 

suhtub oma töötajatesse 

lugupidavalt 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-i 

juhtkond suhtub oma töötajatesse 

lugupidavalt 
          

Mulle on oluline, et mul ei ole 

raskusi juhtkonna poole 

pöördumisel abi või nõu saamiseks 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

saan raskusteta pöörduda juhtkonna 

poole abi või nõu saamisel 
          

11. Palun hinnake suhteid enda otsese ülemusega: 

  

 

Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 



93 
 

Lisa 1 järg      

Mulle on oluline, et otsene juht 

kohtleb alluvaid võrdselt           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

minu otsene juht kohtleb alluvaid 

võrdselt 
          

Mulle on oluline, et otsene juht 

loob tööl positiivse kliima           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

on otsene juht positiivne ja loob töö 

positiivse kliima 
          

Mulle on oluline, et otsene juht on 

vastutulelik           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

on otsene juht vastutulelik           

Mulle on oluline, et mind 

kiidetakse ja tunnustatakse hea töö 

eest 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

otsene juht kiidab ja tunnustab 

mind hea töö eest 
          

Mulle on oluline, et minu otsene 

juht kiidab mind tihti           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-i 

otsene juht on mind viimase nädala 

jooksul tunnustanud ja kiitnud hea 

töö eest 

          

Mulle on oluline, et saan 

tagasisidet enda otseselt juhilt 

tehtud töö kohta 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

otsene juht annab mulle tagasisidet 

tehtud töö kohta 
          

Mulle on oluline, kui mind 

kritiseeritakse halvasti tehtud töö 

eest 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

otsene juht kritiseerib mind halvasti 

tehtud töö eest 
          

12. Palun hinnake suhteid kolleegidega: 

  

Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline, et töökaaslastega 

on head suhted           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-i 

töötajad saavad omavahel hästi läbi           

Mulle on oluline, et mõni 

töökaaslane hoolib minust kui 

inimesest 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

on töökaaslasi, kes hoolivad minust 

kui inimesest 
          

Mulle on oluline, et ettevõte töötab 

ühtse meeskonnana           
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RÄPINA PABERIVABRIK AS- i 

töötajad töötavad ühtse 

meeskonnana 

          

Mulle on oluline, kui saan usaldada 

paljusid kolleege           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

töötades saan usaldada paljusid 

kolleege 
          

13. Palun hinnake väiteid töötasu kohta: 

  

Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline, et saan õiglast, 

oma tööle vastavat töötasu           

RÄPINA PABERIVABRIK AS- is 

saan õiglast, oma tööle vastavat 

tasu 
          

Mulle on oluline saada hea töö eest 

tulemustasu           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

makstakse hea töö eest tulemustasu           

14. Palun hinnake informatsiooni kättesaadavust: 

  

Olen 

pigem 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline, et töö tegemiseks 

vajalik informatsioon jõuab minuni 

õigeaegselt 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

jõuab töö tegemiseks vajalik 

informatsioon minuni õigeaegselt 
          

Mulle on oluline, et informatsioon 

on kergesti kättesaadav           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

on informatsioon kergesti 

kättesaadav 
          

15. Palun hinnake ettevõttesiseseid karjääri- ja arenguvõimalusi: 

  

Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline, et saaksin töö 

juures õppida ja areneda           

Viimase aasta jooksul on mul 

olnud võimalik RÄPINA 

PABERIVABRIK AS-is õppida ja 

areneda 

          

Mulle on oluline, et saaksin tööl 

karjääris edasi areneda           

Viimase aasta/kahe jooksul on mul 

olnud võimalus RÄPINA 

PABERIVABRIK AS-i karjääris 

areneda 

          

Mulle on oluline, et saan osaleda 

minu arenguks olulistel koolitustel           
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RÄPINA PABERIVABRIK AS on 

viimase aasta jooksul võimaldanud 

mul osaleda minu arenguks 

olulistel koolitustel 

          

Mulle on oluline, et keegi räägib 

minuga tööl minu arengust           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

on keegi viimase poolaasta jooksul 

arutanud minuga minu arengut 

(arenguvestlus) 

          

16. Palun hinnake väiteid kaasamise kohta: 

  

Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline kaasa rääkida 

ettevõtte arenemisel           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

saan kaasa rääkida ettevõtte 

arendamisel 
          

Mulle on oluline kui arvestatakse 

minu arvamusega ettevõtte jaoks 

tähtsate küsimuste arutamisel 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

arvestatakse minu arvamusega 

ettevõtte jaoks tähtsate küsimuste 

arutamisel 

          

17. Palun hinnake töökultuuri: 

  

Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline, et töötajad on 

ettevõtte jaoks tähtsad           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-i 

jaoks on kõik töötajad tähtsad           

Mulle on oluline kuuluvuse tunne 

tööl           

Tunnen, et kuulun RÄPINA 

PABERIVABRIK AS - i kindlasse 

meeskonda 
          

Mulle on oluline turvalisuse tunne 

tööl           

Tunnen end RÄPINA 

PABERIVABRIK AS-is turvaliselt 

(kindel töö ja palk) 
          

Mulle on oluline ettevõtte maine           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-i 

maine on hea, siia tahetakse tööle 

tulla 
          

Mulle on oluline, et toimuksid 

ettevõtte ühisüritused (suvepäevad, 

jõulupidu jne) 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS 

korraldab piisavalt ühisüritusi           
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Mulle on oluline, et 

ettevõttesisesed probleemid 

leiaksid lahenduse 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

lahendatakse kõik probleemid           

18. Palun hinnake väiteid vastutuse kohta: 

  

Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline, et saan tööl 

piisavalt võimalusi iseseisvalt 

otsustada 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

töötades saan piisavalt võimalusi 

iseseisvalt otsustada 
          

Mulle on oluline, et minu töö on 

piisavalt vastutusrikas           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

on minu töö piisavalt vastutusrikas           

19. Palun hinnake väiteid turvalisuse kohta: 

  

Olen 

täiesti 

nõus 

Olen 

pigem 

nõus 

Neutraaalne 
Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline, et minu 

töökeskkond on turvaline           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

on minu töökeskkond turvaline           

Mulle on oluline, et minu töö ajal 

ei tekiks ohtu väljastpoolt           

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is 

ei ole tekkinud ohtu väljastpoolt           

Mulle on oluline, et töö juures 

korraldatakse tööohutuskoolitusi           

RÄPPINA PABERIVABRIK AS-

is on korraldatud viimase poole 

aasta jooksul tööohutuskoolitusi 
          

20. Palun hinnake väiteid soovitamise kohta: 

  

Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Näen ennast töötamas ka viie aasta 

pärast RÄPINA PABERIVABRIK 

AS-is 
          

Soovitaksin RÄPINA 

PABERIVABRIK AS-i, kui 

tööandjat oma sõbrale või heale 

tuttavale 

          

21. Ma tulen hommikul rõõmuga Räpina Paberivabrik AS-i tööle: 

 Jah, igal päeval 

 Jah, umbes pooltel päevadel nädalas 

 Pigem juhtub seda 1 kord nädalas 

 Pigem juhtub seda 1 kord kuus 

 Seda ei juhtu pea kunagi 

22. Palun hinnake väiteid motivatsiooni- ja tunnustamissüsteemi kohta: 
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Olen 

täiesti 

nõus 

Pigem 

olen nõus 
Neutraalne 

Pigem ei 

ole nõus 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Mulle on oluline, et ettevõtte 

tunnustamissüsteem väärtustab 

töötajaid 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS-i 

tunnustamissüsteem väärtustab 

töötajaid 
          

Mulle on oluline, kui ettevõte 

panustab töötajate motivatsiooni 

tõstmisse 
          

RÄPINA PABERIVABRIK AS 

panustab töötajate motivatsiooni 

tõstmisse 
          

23. Palun hinnake, mis motiveerib Teid kõige enam hästi töötama? 

Palun reasta alljärgnevad tegurid 1-16 järgmiselt: 1 – motiveerib kõige rohkem; 16 – motiveerib 

kõige vähem 

   Ühisüritused 

   Põhipalk 

   Tulemustasu 

   Huvitav töö 

   Kaasaegsed materjalid ja töövahendid 

   Väljakutsed tööl 

   Karjäärivõimalus tööl 

   Stabiilne töösuhe 

   Hea kollektiiv 

   Avalik tunnustamine ja kiitmine 

   Sobiv tööaeg 

   Kingitused ja soodustused 

   Lõuna ettevõtte poolt 

   Kindlus töökohal 

   Koolitused 

   Arenguvõimalus tööl 

24. Palun reastada samad tegurid, mõeldes Räpina Paberivabrik AS-ile 

   Ühisüritused 

   Põhipalk 

   Tulemustasu 

   Huvitav töö 

   Kaasaegsed materjalid ja töövahendid 

   Väljakutsed tööl 

   Karjäärivõimalus tööl 

   Stabiilne töösuhe 

   Hea kollektiiv 

   Avalik tunnustamine ja kiitmine 

   Sobiv tööaeg 

   Kingitused ja soodustused 

   Lõuna ettevõtte poolt 

   Kindlus töökohal 

   Koolitused 

   Arenguvõimalus tööl 

25. Palun lisage siia ettepanekuid/komentaare enda töömotivatsiooni tõstmiseks 
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 Lisa 2. Intervjuu küsimused 

 

Tänan, et leiate aega, et järgnevatele küsimustele vastata:  

 

1. Esmalt soovin teada, millised on Teie ootused sellelt uurimuselt? 

2. Kas ettevõtte juhil / juhtidel on mingeid küsimusi, mida peetakse vajalikuks 

küsimustikku lisada.  

3. Palun kirjeldage, millega Teie arust meeskonnas ollakse rahul ja mis põhjustab 

rahulolematust seoses personali/töökorraldusega. 

4. Palun kirjeldage senini kasutusel olnud motivatsioonisüsteeme. 

5. Kuidas näeb välja motivatsioonisüsteemi koostamine ettevõttes? 

6.  Mis eesmärki motivatsioonisüsteem täidab? 

7. Kas töötajatele antakse tagasisidet? Mil viisil seda tehakse?  

8. Kuidas analüüsitakse tulemusi? 

9. Kui  tihti tegeletakse süsteemi uuendamisega?   

10. Kas Räpina Paberivabriku AS-is on võimalik saada hea töö eest tulemustasu?  

11. Kas töötajatele selgitatakse, mida neil oodatakse? 

12. Kas töötajad saavad ise otsustada enda tööülesannete täitmise üle, ise reguleerida 

enda töö tempot, töötegemise viisi? Või on kindlalt kõik reeglitega fikseeritud, töömaht, 

aeg, pausid? 

13. Millised on Teie ettevõtte töötajate tööajad? Mil määral saavad töötajad kaasa 

rääkida enda töögraafikute tegemisel? Kas töötajad saavad esitada töösoove, avaldada 

soovi saada vaba päev?  

14. Kuidas mõõdetakse häid töötulemusi-müüginumbrid, toodangu maht, klientide 

tagasiside vms? 

15. Kas ja kuidas tunnustatakse töötajaid heade töötulemuste eest?  

16. Kas töötajatele tehakse koolitusi, kui siis milliseid ja kui tihti? 

17. Kas Te peate oluliseks teha süsteemselt töötajatega koosolekuid, infotunde? 

18. Kuidas on Teie ettevõttes personali voolavus? Kas mingis osakonnas on see suurem 

ja mis on Teie arvates selle põhjuseks? 

 

Tänan vastatud küsimuste eest! 

Magistrant  

Regina Kruus 

55626337 

 

Allikas: Autori koostatud  
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Allikas:  Räpina Paberivabrik AS 
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Lisa 4. Räpina Paberivabrik AS-i rahuloluküsitlus, 2016 

 
RAPPIN meeskonna rahuloluküsitlus                                                       mai 2016   
Teadmiseks vastajale! 
Räpina paberivabriku juhtkond ei saa küsitluse originaaltulemusi, st tabelit kus kõigi küsimuste vahelised 

seosed näha. Tulemuste analüüsil lõhun teatud sidemed andmetabelites, nagu näiteks seos 12 põhiküsimuse 

vastuste ja avatud küsimuste vahel, seega vastake julgelt ja südamest. 2. Avatud küsimuste juures palun 

võimalusel kasutada üksikute sõnade asemel lauseid või sõna koos omadussõnaga. Kumb stiil oleks teile 

endale tagasisidena sobivam? Toon mõned näited otse elust, küsimuse "mis meeldib“ kohta: 'Kolleegid' vs 

'abivalmis kolleegid' VÕI 'Kollektiiv' vs 'missioonile pühenduv kollektiiv' VÕI 'Inimesed' vs 'Inimesed 
hoolivad üksteisest kui inimestest'. 12 küsimust 
1. Ma tean, mida mu töökohal minult oodatakse. * 
I know what is expected of me at work. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

 4 - pigem nõus / rather agree 

 3 - neutraalne / neutral 
2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

 1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

2. Mul on töö korralikuks tegemiseks vajalikud materjalid ja töövahendid. * 

I have the materials and equitment I need to do my work right. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

 4 - pigem nõus / rather agree 

 3 - neutraalne / neutral 
 2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

 1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

3. Mul on võimalik igapäevatöös teha seda, mida ma kõige paremini oskan. * 

At work I have the opportunity to do what I do best everyday. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

 4 - pigem nõus / rather agree 

 3 - neutraalne / neutral 
 2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

4. Mind on viimase nädala jooksul tunnustatud või kiidetud hea töö eest. * 

In the last seven days I have received recognition or praise for doing good work. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

 4 - pigem nõus / rather agree 

 3 - neutraalne / neutral 
 2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

 1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

5. Minu juht, mõni kolleeg või meeskonnakaaslane tundub hoolivat minust kui inimesest. * 

My supervisor, or someone at work, seems to care about me as a person. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

4 - pigem nõus / rather agree 

 - neutraalne / neutral 
2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

 1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

6. Minu meeskonnas on keegi, kes toetab mu arengut. *There is someone at work who encourages 

my development. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

 4 - pigem nõus / rather agree 

 3 - neutraalne / neutral 
 2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

 1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

7. Minu arvamustel tundub töö juures kaalu olevat. * 

At work, my opinions seem to count. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

4 - pigem nõus / rather agree 
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3 - neutraalne / neutral 
2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

8. Ettevõtte missioon/eesmärk paneb mind tundma, et ka minu töö on oluline.  

*The mission/purpose of my company make me feel my job is important. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

 4 - pigem nõus / rather agree 

3 - neutraalne / neutral 
 2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

 1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

9. Minu kolleegid on pühendunud kvaliteetse töö tegemisele.  

*My co-workers are committed to doing quality work. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

 4 - pigem nõus / rather agree 

 3 - neutraalne / neutral 
 2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

 1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

10. Mul on töö juures hea sõber. * 

I have a best friend at work. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

 4 - pigem nõus / rather agree 

3 - neutraalne / neutral 
 2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

 1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

11. Viimase poolaasta jooksul on keegi minuga mu arengust rääkinud. * 

In the last six months, someone at work has talked to me about my progress. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

 4 - pigem nõus / rather agree 

 3 - neutraalne / neutral 
          2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

 1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

12. Viimase aasta jooksul on mul töö juures olnud võimalust õppida ja areneda. * 

This last year, I have had opportunities at work to learn and grow. 

 5 - täiesti nõus / absolutely agree 

 4 - pigem nõus / rather agree 

 3 - neutraalne / neutral 
 2 - pigem ei ole nõus / rather not agree 

 1 - ei ole üldse nõus / absolutely not agree 

Palun vali kuni 2 väidet, mis on Sinu enda rahulolu kasvu aspektist täna kõige olulisemad. 

Vastamine on vabatahtlik. 

 1. Ma tean, mida mu töökohal minult oodatakse. 
 2. Mul on töö korralikuks tegemiseks vajalikud materjalid ja töövahendid. 
 3. Mul võimalik igapäevatöös teha seda, mida ma kõige paremini oskan. 
 4. Mind on viimase nädala jooksul tunnustatud või kiidetud hea töö eest. 
 5. Minu juht, mõni kolleeg või meeskonnakaaslane tundub hoolivat minust kui inimesest. 
 6. Minu meeskonnas on keegi, kes toetab mu arengut. 
7. Minu arvamustel tundub töö juures kaalu olevat. 
 8. Ettevõtte missioon/eesmärk paneb mind tundma, et ka minu töö on oluline. 

 9. Minu kolleegid on pühendunud kvaliteetse töö tegemisele 

 10. Mul on töö juures hea sõber. 
 11. Viimase poolaasta jooksul on keegi minuga mu arengust rääkinud. 
 12. Viimase aasta jooksul on mul töö juures olnud võimalust õppida ja areneda. 
Üldine rahuolu 
13. Kui rahul Sa oled üldiselt AS Räpina Paberivabriku, kui töökohaga? * 

 5 - täiesti rahul / absolutely satisfied 
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4 - pigem rahul / rather satisfied 

 3 - neutraalne / neutral 

 2 - pigem ei ole rahul / rather unsatisfied 

 1 - ei ole üldse rahul / absolutely unsatisfied 
14. Kas Sa soovitaksid Räpina paberivabrikut, kui tööandjat oma sõbrale või heale 
tuttavale? * 

 5 - kindlalt jah / definately yes 

 4 - pigem jah / rather yes 

 2 - pigem ei / rather no 

 1 - kindlalt ei / surely no 

Palun nimeta kuni kolm asja Räpina Paberivabriku kohta 
15. Mis on meie ettevõttes hästi või mis Sulle siin meeldib? Näiteks, mis on meie 
ettevõttes sellist, millest me ei tohiks kindlasti 
loobuda........................................................ 
16. Mis on meil ettevõttes halvasti või võiks paremini olla? Näiteks, mis on meie 
ettevõttes sellist, millest meil on vaja/oleks mõistlik 
loobuda?...................................................... 
17. Millises üksuses Sa töötad? * 

 Kartongi tootmine 

 Pakkenurkade tootmine 

 Laiatarbetoodete tootmine 

 Müük ja haldus 

 Hooldus (mehaanik, mehhatroonik, remonditööline) 
 Ladu (tõstukijuhid) 
 
18. Kui kaua oled Sa ettevõttes töötanud? * 

 Alla 1 aasta // less than a year 
 1-2 aastat // 1-2 years 

 3-6 aastat // 3-6 years 

 7-10 aastat // 7-10 years 

 üle 10 aasta // more than 10 years 

Viimane väide, 
millele vastamine on vabatahtlik, kuid palun leia siiski veel hetk aega. Aitäh! 
19. Ma tulen hommikul rõõmuga Räpina paberivabrikusse tööle. 

 5 - Jah, igal päeval // Yes, every day 

 4 - Jah, umbes pooltel päevadel nädalas // More or less 50% of days in the week 

 3 - Pigem, juhtub seda 1x nädalas // Perhaps once a week 

 2 - Pigem, juhtub seda 1x kuus // Perhaps once a month 

 1 - Seda ei juhtu pea kunagi // Almost never 

 

Täname uuringus osalemast! 
_____________________________________________________  
Oled edukalt jõudnud lõpuni 

Küsitluse vastutav läbiviija Tõnu Randaru  
(Sumoor OÜ)  

+372 50 57 395 

Allikas: OÜ Sumoor 
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Lisa 5. Räpina Paberivabriku AS töötajate rahulolu-uuringu  2016 

tulemused  
 

 

 

 
Allikas: OÜ Sumoor. Üldine pilt 13 põhiküsimuse vastuste osas 
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 Allikas: OÜ Sumoor. Küsimuste ja tulemuslikkuse näitaja vahelised tugevamad seosed 
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Lisa 6. Räpina Paberivabrik AS töötajate keskmised hinnangud 

erinevatele töörahulolu teguritele  

 

Töörahulolu tegur 

 

N 
Aritmeetiline 

Standard- 

hälve (s) 

 

 keskmine 

(m) 
Mediaan 

Materjalid ja 

töövahendid 
50 2,12 0,75 4  

Tööruumid 50 2,14 0,64 4  

Töökoormus 50 2,54 0,93 4  

Töögraafik 50 2,2 0,95 4  

Töökorraldus 50 2,3 0,89 4  

Töötasu 50 2,88 0,96 3  

Tulemustasu 50 2,84 1,02 3  

Töötasustamise 

põhimõtted 
50 2,9 0,99 3  

Kolleegid 50 2,04 0,97 4  

Otsene juht 50 2 0,88 4  

Juhtkonna töö 50 2,2 0,95 4  

Karjäärivõimalused 50 2,74 0,92 3  

Puhkepausid 50 2,36 1,08 4  

Kokku:                                              2,40     

Märkused: N- vastajate arv; Likerti 5-palline skaala: „ei ole üldse rahul“  –  1 ; „ei ole rahul“ – 2; 

„neutraalne“ – 3; „olen rahul“ – 4 ja  „olen väga  rahul“ – 5. Mediaan -tähistab kõige sagedamini esinevat 

vastust.  

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 7. Räpina Paberivabrik AS-i töötajate hinnangud erinevatele 

töörahulolu teguritele 

 

Allikas: Autori koostatud  
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Lisa 8. Vastajate tunnuste lõikes töörahulolu teguritele statistiliselt 

olulised erinevused 

 

Nr. 

Rahulolu 

tegur Tunnus Valimigrupp N (m) (s) 

      Mees 28 2,46 1,1 

    Sugu Naine 22 1,86 0,56 

      Kuni 3 aastat 12 2 0,74 

    Tööstaaž 4-6 aastat 22 2,32 0,78 

1 Töögraafik   7+ aastat 16 2,19 1,28 

      Kartongi tootmine 8 2,25 0,89 

      Pakkenurkade tootmine 21 2,52 1,12 

    Üksus Laiatarbetoodete tootmine 10 1,7 0,67 

      Müük või haldus 4 1,5 0,58 

      Hooldus või ladu 7 2,29 0,49 

      Mees 28 2,71 1,15 

    Sugu Naine 22 3 0,82 

      Kartongi tootmine 8 2,88 0,64 

     Pakkenurkade tootmine 21 3,29 1,06 

    Üksus Laiatarbetoodete tootmine 10 2,6 0,97 

    Müük või haldus 4 1,75 0,96 

      Hooldus või ladu 7 2,43 0,79 

2 Tulemus-   kuni 35 aastat 12 3,08 0,79 

   tasu Vanus 36-45 aastat 24 2,87 1,12 

      46+ aastat 14 2,57 1,02 

      põhiharidus 7 2,43 0,98 

    Haridus keskharidus 29 2,83 1,04 

      kutseharidus 12 3 1,04 

      kõrgharidus 2 3,5 0,71 

      mees 28 2,18 0,9 

    Sugu naine 22 1,77 0,81 

      Kartongi tootmine 8 2,25 0,89 

 3  Otsene   Pakkenurkade tootmine 21 2,14 0,96 

 juht Üksus Laiatarbetoodete tootmine 10 1,5 0,85 

     Müük või haldus 4 1,5 0,58 

      Hooldus või ladu 7 2,29 0,49 

      Kartongi tootmine 8 2,63 0,74 

     Pakkenurkade tootmine 21 2,05 0,67 

4 Tööruumid Üksus Laiatarbetoodete tootmine 10 2,1 0,32 

     Müük või haldus 4 1,5 0,58 

      Hooldus või ladu 7 2,29 0,49 
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Mees 

 

 

 

28 

 

 

 

2,71 

 

 

 

1,12 

  

   Sugu Naine 22 2,77 0,61 

      Kartongi tootmine 8 3,13 0,64 

      Pakkenurkade tootmine 21 2,9 1,04 

 5  Karjääri- Üksus Laiatarbetoodete tootmine 10 2,7 0,67 

 võimalus   Müük või haldus 4 1,75 0,96 

     Hooldus või ladu 7 2,43 0,79 

      kuni 35 aastat 12 2,67 0,98 

    Vanus 36-45 aastat 24 2,75 1,03 

      46+ aastat 14 2,79 0,7 
Märkus: N - vastajate arv 

Allikas: Autor 
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Lisa 9. Räpina Paberivabrik AS-i töötajate keskmised hinnangud 

erinevatele töörahulolu teguritele sugude lõikes 

 

Töörahulolu tegur 
Mees  Naine  
Aritmeetiline 

keskmine (m) 

Standard- 

hälve (s) 

Aritmeetiline 

keskmine (m) 

Standard-

hälve (s) 

Materjalide ja  

 

töövahenditega 2,18 0,77 2,05 0,72 

Tööruumidega 2,32 0,77 1,91 0,29 

Töökoormusega 2,82 1,12 2,18 0,39 

Töögraafikuga 2,46 1,1 1,86 0,56 

Töökorraldusega 2,57 1,07 1,95 0,38 

Töötasuga 2,86 1,04 2,91 0,87 

Tulemustasuga 2,71 1,15 3 0,82 

Töötasustamise 

põhimõtetega 2,79 1,13 3,05 0,79 

Kolleegidega 2,21 1,07 1,82 0,8 

Otsese juhi tööga 2,18 0,9 1,77 0,81 

Juhtkonna tööga 2,32 1,09 2,05 0,72 

Karjäärivõimalustega 2,71 1,12 2,77 0,61 

Puhkepausidega 2,61 1,17 2,05 0,9 

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 10. Räpina Paberivabrik AS-i töötajate keskmised hinnangud 

erinevatele töörahulolu teguritele vanuse lõikes 

 

Töörahulolu tegur 

kuni 35 aastat 36-45 aastat 46+ aastat 

Aritimeeti

- 

line 

keskmine 

(m) 

Standard

- hälve  

(s) 

Aritmeeti

-line 

keskmine 

(m) 

Standard

- hälve 

(s) 

Aritmeeti

-line 

keskmine 

(m) 

Standard

- hälve 

(s) 

Materjalide ja 

töövahenditega 2,25 0,45 2,33 0,87 1,64 0,5 

Tööruumidega 2,08 0,29 2,33 0,76 1,86 0,53 

Töökoormusega 2,25 0,45 2,79 1,14 2,36 0,74 

Töögraafikuga 2,25 0,62 2,5 1,1 1,64 0,63 

Töökorraldusega 2,25 0,45 2,58 1,14 1,86 0,36 

Töötasuga 3,08 0,9 2,96 0,95 2,57 1,02 

Tulemustasuga 3,08 0,79 2,87 1,12 2,57 1,02 

Töötasustamise 

põhimõtetega 3,08 0,79 2,96 1,12 2,64 0,93 

Kolleegidega 2,08 0,79 2,33 1,05 1,5 0,76 

Otsese juhi tööga 1,67 0,78 2,54 0,78 1,36 0,5 

Juhtkonna tööga 2,25 0,75 2,46 1,06 1,71 0,73 

Karjäärivõimaluste

ga 2,67 0,98 2,75 1,03 2,79 0,7 

Puhkepausidega 2 0,74 2,88 1,15 1,79 0,8 

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 11. Räpina Paberivabrik AS-i töötajate keskmised hinnangud 

erinevatele töörahulolu teguritele hariduse lõikes 

 

Töörahulolu tegur 

Põhi-

haridu

s  

Kesk- 

haridu

s  

Kutse- 

haridu

s  

Kõrg- 

haridu

s  

(m) (s) (m) (s) (m) (s) (m) (s) 

Materjalide ja 

töövahenditega 1,71 0,76 2,24 0,74 2,17 

0,7

2 1,5 

0,7

1 

Tööruumidega 
2 0,58 2,21 0,68 2,17 

0,5

8 1,5 

0,7

1 

Töökoormusega 
2,29 0,49 2,66 1,01 2,42 1 2,5 

0,7

1 

Töögraafikuga 2,14 0,9 2,1 0,98 2,5 1 2 0 

Töökorraldusega 
2,43 0,53 2,24 0,91 2,33 

1,0

7 2,5 

0,7

1 

Töötasuga 
2,43 0,98 2,86 0,95 3,17 

1,0

3 3 0 

Tulemustasuga 
2,43 0,98 2,83 1,04 3 

1,0

4 3,5 

0,7

1 

Töötasustamise 

põhimõtetega 2,43 0,98 2,9 1,05 3,08 0,9 3,5 

0,7

1 

Kolleegidega 
1,86 0,9 1,97 0,94 2,25 

1,1

4 2,5 

0,7

1 

Otsese juhi tööga 
1,71 0,76 2,07 0,96 2 

0,8

5 2 0 

Juhtkonna tööga 
1,71 0,76 2,24 0,91 2,33 

1,1

5 2,5 

0,7

1 

Karjäärivõimalusteg

a 2,14 0,69 2,86 0,95 2,75 

0,9

7 3 0 

Puhkepausidega 
1,71 0,76 2,38 1,12 2,58 

1,1

6 3 0 

Märkused: (m) - aritmeetiline keskmine; (s) - standardhälve.  

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 12. Räpina Paberivabrik AS-i töötajate keskmised hinnangud 

erinevatele töörahulolu teguritele üksuste lõikes 
 

Töörahulolu 

tegur 

Kartongi 

tootmine 

Pakkenurka

de tootmine 

Laiatarbetoode

te tootmine 

Müük või 

haldus 

Hooldus 

või ladu 

m s m s m s m s m s 

Materjalide ja 

töövahenditega 

2,1

3 

0,3

5 2,33 0,97 2 0,47 1,5 

0,5

8 2 

0,5

8 

Tööruumidega 
2,6

3 

0,7

4 2,05 0,67 2,1 0,32 1,5 

0,5

8 

2,2

9 

0,4

9 

Töökoormusega 
3,2

5 

1,1

6 2,71 0,96 2,2 0,42 

1,7

5 0,5 

2,1

4 

0,6

9 

Töögraafikuga 
2,2

5 

0,8

9 2,52 1,12 1,7 0,67 1,5 

0,5

8 

2,2

9 

0,4

9 

Töökorraldusega 
3 

0,7

6 2,38 1,02 2 0,47 1,5 

0,5

8 

2,1

4 

0,6

9 

Töötasuga 
3,1

3 

0,8

3 2,95 1,07 3,2 0,92 

1,7

5 0,5 

2,5

7 

0,5

3 

Tulemustasuga 
2,8

8 

0,6

4 3,29 1,06 2,6 0,97 

1,7

5 

0,9

6 

2,4

3 

0,7

9 

Töötasustamise 

põhimõtetega 

3,1

3 

0,8

3 3,24 1,09 2,8 0,79 

1,7

5 

0,9

6 

2,4

3 

0,5

3 

Kolleegidega 
2,1

3 

0,6

4 2,33 1,2 1,7 0,67 

1,7

5 

0,9

6 

1,7

1 

0,7

6 

Otsese juhi tööga 
2,2

5 

0,8

9 2,14 0,96 1,5 0,85 1,5 

0,5

8 

2,2

9 

0,4

9 

Juhtkonna tööga 
2,3

8 

0,7

4 2,43 1,16 1,9 0,74 

1,7

5 

0,9

6 2 

0,5

8 

Karjäärivõimaluste

ga 

3,1

3 

0,6

4 2,9 1,04 2,7 0,67 

1,7

5 

0,9

6 

2,4

3 

0,7

9 

Puhkepausidega 
3,1

3 

0,6

4 2,52 1,33 1,8 0,79 1,5 

0,5

8 

2,2

9 

0,4

9 

Märkused: m - aritmeetiline keskmine; s - standardhälve.  

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 13. Räpina Paberivabrik AS-i töötajate keskmised hinnangud 

erinevatele töörahulolu teguritele tööaja lõikes 
 

Töörahulolu tegur 
Graafiku alusel 

Argipäeviti kellast 

kellani 

Aritmeetiline 

keskmine (m) 
Standard- 

hälve (s) 

Aritmeetiline 

keskmine (m) 
Standard- 

hälve (s) 

Materjalide ja 

töövahenditega 2,23 0,78 1,73 0,47 

Tööruumidega 2,23 0,67 1,82 0,4 

Töökoormusega 2,67 1,01 2,09 0,3 

Töögraafikuga 2,38 0,96 1,55 0,52 

Töökorraldusega 2,44 0,94 1,82 0,4 

Töötasuga 2,87 0,92 2,91 1,14 

Tulemustasuga 2,9 0,99 2,64 1,12 

Töötasustamise 

põhimõtetega 2,95 1 2,73 1,01 

Kolleegidega 2,1 1,02 1,82 0,75 

Otsese juhi tööga 2,18 0,88 1,36 0,5 

Juhtkonna tööga 2,26 0,99 2 0,77 

Karjäärivõimalustega 2,79 0,95 2,55 0,82 

Puhkepausidega 2,56 1,1 1,64 0,67 
Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 14. Räpina Paberivabrik AS-i töötajate keskmised hinnangud 

erinevatele töörahulolu teguritele ettevõttes töötatud aastate lõikes 
 

Töörahulolu tegur 

Kuni 3 aastat 

 

4-6 aastat 

 

7 ja enam  

aastat 

m s m s m s 

Materjalide ja töövahenditega 1,92 0,51 2,4 0,9 1,88 0,62 

Tööruumidega 2,08 0,29 2,3 0,7 1,94 0,68 

Töökoormusega 2,25 0,45 2,7 1 2,56 1,09 

Töögraafikuga 2 0,74 2,3 0,8 2,19 1,28 

Töökorraldusega 2,33 0,49 2,4 0,9 2,19 1,17 

Töötasuga 2,83 0,83 3 0,7 2,75 1,34 

Tulemustasuga 2,83 0,83 2,9 0,9 2,75 1,34 

Töötasustamise põhimõtetega 2,75 0,87 3,1 0,8 2,81 1,28 

Kolleegidega 1,83 0,83 2,1 0,8 2,13 1,31 

Otsese juhi tööga 1,58 0,67 2,4 0,9 1,81 0,83 

Juhtkonna tööga 1,92 0,79 2,4 0,7 2,19 1,28 

Karjäärivõimalustega 2,42 1 2,9 0,7 2,81 1,11 

Puhkepausidega 1,83 0,83 2,8 0,9 2,19 1,28 

Märkused: m - aritmeetiline keskmine; s - standardhälve.  

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 15. Räpina Paberivabrik AS-i töötajate keskmised hinnangud 

erinevatele töörahulolu ja motivatsiooni teguritele olulisuse ja ettevõttes 

kogetu aspektis 
 

Hinnatav tegur  

  Olulisusele hinnang 
Ettevõttes 

kogetu 

N 

Aritmeetiline Standard-  

 (s) keskmine 

(m) 
hälve (s) (m) 

TÖÖ ISELOOM JA TÖÖKORRALDUS       

Teadmine, mida töökohal oodatakse 50 4,4 0,88 4,32 0,82 

Ettevõtte missioon/eesmägi tundmine 

paneb mind tundma, et minu töö on oluline. 
50 4,14 0,86 3,92 0,88 

Arvamusega arvestamine  50 3,98 0,82 3,62 1,09 

Töö pakub arenguvõimalusi 50 3,94 0,82 3,46 1,09 

Töö juures hea sõber 50 3,94 1,04 3,86 1,07 

Oskuste ja teadmiste rakendamise võimalus 50 3,86 0,86 3,88 0,9 

Võimalus teha igapäevatöös seda, mida 

kõige paremini osatakse 
50 3,98 0,96 3,7 1,02 

Võimalus teha meeldivat tööd 50 4,38 0,73 3,88 1,08 

SUHTED JUHTKONNAGA     

Lugupidav suhtumine töötajatesse  50 4,48 0,99 4,16 1,04 

Lihtne/kerge juhtkonna poole pöörduda abi 

või nõu saamiseks 
50 4,52 0,74 4,14 1,13 

SUHTED OTSESE JUHIGA     

Alluvate võrdne kohtlemine 50 4,4 1,03 4,24 0,89 

Positiivne juht  50 4,38 0,81 4,12 0,87 

Vastutulelik juht 50 4,46 0,73 4,22 0,76 

Kiitus ja tunnustus hea töö eest 50 3,96 0,86 3,44 0,93 

Juht kiidab mind tihti 50 3,54 0,84 3,38 0,97 

Tagasiside tehtud töö kohta 50 4,06 0,77 3,6 0,93 

Kriitika halvasti tehtud töö eest 50 3,86 0,99 3,34 1 

SUHTED KOLLEEGIDEGA     

Head omavahelised suhted 50 4,56 0,7 3,86 1,2 

Töökaaslaste hoolimine 50 4,14 1,01 4,04 1,01 

Ühtse meeskonna tunne 50 4,38 0,75 3,72 1,11 

Töökaaslaste usaldamise võimalus 50 3,88 0,87 3,58 1,03 

TASUSTAMINE      

Õiglane töötasu 50 4,54 0,61 3,42 1,21 

Tulemustasu saamise võimalus 50 4,38 0,81 3,5 1,15 

INFORMATSIOONI KÄTTESAADAVUS    

Informatsiooni õigeaegne liikumine 50 4,56 0,67 3,96 1,12 

Informatsiooni kerge kättesaadavus 50 4,38 0,81 3,86 1,23 

KARJÄÄR JA ARENG     

Võimalus õppida ja areneda 50 4,24 0,74 3,54 1,11 
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Lisa 15 järg  
Karjääri tegemise võimalus 

50 4,02 0,8 3,28 1,09 

Arendavad koolitused 50 4,28 0,73 3,38 1,37 

Arenguvestlus 50 3,92 0,88 3,14 1,25 

KAASAMINE      
Võimalus kaasa rääkida ettevõtte 

arenemisel 
50 3,78 0,79 3,18 0,96 

Arvamusega arvestamine ettevõtte tähtsates 

küsimustes  
50 3,8 0,93 3,32 1 

TÖÖKULTUUR      

Töötajate tähtsus ettevõttele 50 4,52 0,61 3,9 1,13 

Kuuluvuse tunne tööl 50 4,36 0,8 4,08 1,05 

Turvalisuse tunne tööl 50 4,44 0,76 4,02 1 

Ettevõtte maine  50 4,54 0,68 4,14 1,01 

Ettevõtte ühisüritused (suvepäevad, 

jõulupidu jne) 
50 4,08 1,03 3,8 1,03 

Probleemide lahendamine ettevõttes 50 4,4 0,86 3,76 1,12 

VASTUTUS      

Võimalus iseseisvalt otsustada 50 3,92 0,8 3,62 1,03 

Vastutusrikas töö 50 4,16 0,84 3,8 1,05 

TÖÖKESKKONNA TURVALISUS    

Turvaline töökeskkond 50 4,58 0,67 3,96 1,24 

Töö ajal kaitse välise ohu eest 50 4,46 0,79 4,14 1,05 

Võimalus osaleda tööohutuskoolitustel 50 4,4 0,67 3,74 1,07 

MOTIVATSIOONI – JA 

TUNNUSTAMISSÜSTEEM      

Töötajaid väärtustav  tunnustamissüsteem  50 4,36 0,72 3,36 1,21 

Töötjate motivatsiooni tõstmine 50 4,38 0,75 2,68 1,24 

LISAKÜSIMUSED:      
Sooviksin töötada  RÄPINA 

PABERIVABRIK AS-is ka viie aasta 

pärast 

50 

  

3,78 1,09 

Soovitaksin heale tuttavale  RÄPINA 

PABERIVABRIK AS-i tööle tulla 
50 

  
4,16 0,82 

Märkused: N- vastajate arv. 

Likerti 5-palline skaala: „ei ole üldse rahul“  –  1 ; „ei ole rahul“ – 2; „neutraalne“ – 3; „olen rahul“ – 4 ja  

„olen väga  rahul“ – 5. Tumedaga on märgitud kõrgeimad hinnangud, mis on oluline ning tegelik olukord 

ettevõttes.  

Allikas: Autori koostatud 
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 Lisa 16.  Räpina Paberivabrik AS-i töötajate hinnangud töö omadusi 

puudutavatele  väidetele 

 

 

Allikas: Autori koostatud 
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34%

30%

42%

34%

52%

28%

16%

32%

28%

26%

26%

50%

32%

20%

18%

22%

26%

38%

22%

24%

24%

32%

Saan teha tööd, mida minult  oodatakse

 Räpina Paberivabrik AS-i  missioon/eesmärk on

mulle olulised

Räpina Paberivabrik AS-is töötades arvestatakse

minu arvamusega

Räpina Paberivabrik  AS-is saan teha tööd, mis

pakub mulle  arenguvõimalusi

Räpina Paberivabrik AS-is teen tööd , milles saan

kasutada enda oskusi ja teadmisi

Räpina Paberivabrik AS-is saan teha  igapäevaselt

tööd, mida ma kõige paremini  oskan

Räpina Paberivabrik AS-is teen tööd,  mis mulle

meeldib

Viimase aasta jooksul on mul  olnud võimalus

Räpina Paberivabrik  AS-is õppida ja areneda

Viimase aasta jooksul on mul olnud võimalus

osaleda Räpina Paberivabrik AS-is minu arenguks

olulistel koolitustel

Räpina Paberivabrik AS-is töötades saan piisavalt

võimalusi iseseisvalt otsustada

Räpina Paberivabrik AS-is on minu töö piisavalt

vastutusrikas

Ei ole üldse rahul Ei ole rahul Neutraalne Olen rahul Olen väga rahul
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Lisa 17. Töö omadusi puudutavatele väidetele olulised erinevuses 

statistilised erinevused vastajate tunnuste lõikes  
 

Väide Tunnus Valimigrupp N 
Aritmeetiline Standard 

hälve keskmine 

    Mees 28 3,82 1,19 

  Sugu Naine 22 3,77 0,87 

Minu töö on piisavalt vastutusrikas    Kuni 3 aastat 12 3,83 0,83 

  Tööstaaž 4-6 aastat 22 3,86 0,83 

   7+ aastat 16 3,69 1,45 

    Kartongi tootmine 8 3,88 0,99 

   Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,57 1,21 

  Üksus 
Laiatarbetoodete 

tootmine 
10 

3,4 0,7 

   Müük või haldus 4 4,5 0,58 

    Hooldus või ladu 7 4,57 0,79 

    Mees 28 3,61 1,2 

  Sugu Naine 22 
3,64 0,79 

   Kartongi tootmine 8 3,5 1,2 

  
 

Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,57 1,16 

  Üksus 
Laiatarbetoodete 

tootmine 
10 

3,3 0,67 

   
Müük või haldus 4 4 1,15 

Minu töö võimaldab mul piisavalt iseseisvalt 

otsustada  
  Hooldus või ladu 7 

4,14 0,69 

   kuni 35 aastat 12 3,33 0,65 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,67 1,17 

    46+ aastat 14 
3,79 1,05 

   põhiharidus 7 3,71 0,76 

  Haridus keskharidus 29 3,69 1,04 

   kutseharidus 12 3,25 1,14 

    kõrgharidus 2 4,5 0,71 
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Lisa 17. järg 

    mees 28 3,61 1,17 

  Sugu naine 22 4,23 0,87 

Saan teha tööd, mis mulle meeldib   Kartongi tootmine 8 3,88 0,99 

   Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,62 1,2 

  Üksus 
Laiatarbetoodete 
tootmine 

10 
3,8 0,92 

  
 Müük või haldus 4 5 0 

    Hooldus või ladu 7 4,14 1,07 

    Mees 28 3,54 1,14 

  Sugu Naine 22 3,91 0,81 

    Kartongi tootmine 8 3,75 1,16 

Räpina Paberivabrik AS-is saan teha tööd, mida ma kõige 

paremini oskan 
 Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,43 1,03 

  Üksus 
Laiatarbetoodete 
tootmine 

10 
3,7 0,82 

   Müük või haldus 4 4,25 0,96 

    Hooldus või ladu 7 4,14 1,07 

   kuni 35 aastat 12 3,5 0,67 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,5 1,14 

    46+ aastat 14 4,21 0,89 

    mees 28 4,14 0,97 

  Sugu naine 22 4,55 0,51 

    Kartongi tootmine 8 4,13 1,13 

Saan teha tööd, mida minult oodatakse 
 Pakkenurkade 

tootmine 
21 

4,14 0,73 

  
Üksus 

Laiatarbetoodete 

tootmine 
10 

4,5 0,71 

  
 Müük või haldus 4 5 0 

    Hooldus või ladu 7 4,43 0,98 
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Lisa 17. järg 

    Mees 28 3,82 1,06 

  Sugu Naine 22 3,95 0,65 

    Kartongi tootmine 8 3,88 0,83 

Saan teha tööd, milles saan 

kasutada enda oskusi ja teadmisi 
 Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,67 0,97 

  
Üksus 

Laiatarbetoodete 

tootmine 
10 

3,7 0,67 

  
 Müük või haldus 4 4,5 1 

    Hooldus või ladu 7 4,43 0,79 

    Mees 28 3,82 0,94 

  Sugu Naine 22 4,05 0,79 

    põhiharidus 7 4,43 0,79 

Mulle on olulised Räpina 

Paberivabrik AS-i missioon ja 

eesmärk  

Haridus keskharidus 29 

4,07 0,8 

  
 kutseharidus 12 3,33 0,89 

    kõrgharidus 2 3,5 0,71 

    Kartongi tootmine 8 4,13 0,99 

  
 Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,71 0,72 

  
Üksus 

Laiatarbetoodete 

tootmine 
10 

3,9 0,88 

  
 Müük või haldus 4 4,25 0,96 

    Hooldus või ladu 7 4,14 1,21 
Allikas: Autori kooststud 
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Lisa 18. Arengut ja karjääri puudutavatele väidetele olulised 

statistilised  erinevused vastajate tunnuste lõikes  
 

Väide Tunnus Valimigrupp N 

Keskime 

hinnang Standard

- hälve (s) 
(m) 

    Mees 28 3,43 1,23 

  Sugu Naine 22 3,68 0,95 

Minu töö Räpina 

Paberivabrik AS-is  
  Kuni 3 aastat 12 

4,08 1,08 

võimaldab mul õppida ja 

areneda 

Tööstaa

ž 
4-6 aastat 22 

3,05 0,84 

    7+ aastat 16 3,81 1,22 

    
Kartongi 

tootmine 
8 

3,38 0,74 

    
Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,33 1,39 

  Üksus 
Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

3,8 0,79 

    
Müük või 

haldus 
4 

4,75 0,5 

    
Hooldus või 

ladu 
7 

3,29 0,76 

   Mees 28 3,32 1,12 

  Sugu Naine 22 3,23 1,07 

    
Kartongi 

tootmine 
8 

3,13 0,64 

  
  

Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,24 1,26 

  Üksus 
Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

2,9 1,1 

    

Müük või 

haldus 
4 

4,25 0,96 

Minu töö Räpina 

Paberivabrik AS-is 
  

Hooldus või 

ladu 
7 

3,57 0,79 

pakub mulle võimalust 

karjääris areneda 
  kuni 35 aastat 12 

2,75 1,29 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,38 1,01 

    46+ aastat 14 3,57 0,94 

    põhiharidus 7 4,29 0,76 

  Haridus keskharidus 29 3,14 1,09 
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 Lisa 18 järg 

 
  kutseharidus 12 

2,92 1 
   kõrgharidus 2 4 0 

   mees 28 3,21 1,34 

 

  
Sugu naine 22 

3,59 1,4 

 

Räpina Paberivabrik AS   
  

Kartongi 

tootmine 
8 

2,63 1,06 

võimaldab mul osaleda 

minu arenguks olulistel 

koolitustel 

 Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,24 1,61 

 Üksus 
Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

3,3 0,95 

  
 Müük või 

haldus 
4 

5 0 

   

 

Hooldus või 

ladu 

 

7 
3,86 1,07 

   Mees 28 3,25 1,04 

  Sugu Naine 22 3,09 0,87 

    
Kartongi 

tootmine 
8 

2,75 0,71 

Minu töö võimaldab mul 

kaasa  rääkida olulistel 

teemadel ettevõtte 

arendamisel 

  
Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,24 1,09 

 Üksus 
Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

2,9 0,57 

   
Müük või 

haldus 
4 

4 1,15 

  
  

Hooldus või 

ladu 
7 

3,43 0,98 

   kuni 35 aastat 12 2,92 0,67 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,38 1,01 

    46+ aastat 14 3,07 1,07 
Allikas: Autori koostatud  
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Lisa 19. Arengut ja karjääri puudutavatele väidetele Räpina 

Paberivabrik AS-i töötajate hinnangud, % 

 

Allikas: Autori koostatud 
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Minu töö Räpina Paberivabrik AS-is

võimaldab mul õppida ja areneda

Minu töö  Räpina Paberivabrik  AS-is

pakub mulle võimalust karjääris areneda

 Räpina Paberivabrik AS võimaldab mul

osaleda minu arenguks olulistel

koolitustel

Minu töö võimaldab mul kaasa  rääkida

olulistele teemadel  ettevõtte arendamisel

 Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Neutraalne Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
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Lisa 20. Tasustamist puudutavatele  väidetele olulised statistilised  

erinevused vastajate tunnuste lõikes  

Väide Tunnus Valimigrupp N 
Aritmeetiline Standard- 

hälve keskmine 

    Mees 28 3,07 1,27 

  Sugu Naine 22 3,86 0,99 

    Kuni 3 aastat 12 3,33 1,07 

  Tööstaaz 4-6 aastat 22 3,23 1,45 

Töötasu Räpina 

Paberivabrik AS-is on 

õiglane ja vastab minu 

pingutustele.   

 7+ aastat 16 

3,75 0,93 

    
Kartongi 

tootmine 
8 

3,63 1,19 

   Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,24 1,04 

  Üksus 
Laiatarbetoodete 

tootmine 
10 

3,8 1,4 

   Müük või 

haldus 
4 

4,75 0,5 

    
Hooldus või 

ladu 
7 

2,43 0,98 

   põhiharidus 7 3 1 

  Haridus keskharidus 29 3,59 1,12 

   kutseharidus 12 3,25 1,6 

    kõrgharidus 2 3,5 0,71 

    Mees 28 3,54 1,17 

  Sugu Naine 22 3,45 1,14 

  
 Kartongi 

tootmine 
8 

3,75 1,39 

  
 

Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,43 1,16 

Räpina Paberivabrik AS-

is on võimalus saada hea 

töö eest tulemustasu 

Üksus 
Laiatarbetoodete 

tootmine 
10 

3,2 1,23 

  
 

Müük või 

haldus 
4 

4,25 0,96 

    
Hooldus või 

ladu 
7 

3,43 0,79 

   kuni 35 aastat 12 3,17 1,27 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,46 1,28 

    46+ aastat 14 3,86 0,66 

  
 põhiharidus 7 4,14 0,69 

  Haridus keskharidus 29 3,62 1,15 

  
 kutseharidus 12 2,67 0,98 

    kõrgharidus 2 4,5 0,71 
Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 21.  Räpina Paberivabrik AS töötajate hinnangud töötasu 

puudutavatele  väidetele, % 

 

 

 

Allikas: Autori koostatud 
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Räpina Paberivabrik AS- is  saan õiglast

oma tööle vastavat tasu

Mulle on oluline, et saan õiglast oma tööle

vastavat töötasu

Mulle on oluline saada hea töö eest

tulemustasu

Räpina Paberivabrik AS-is on mul

võimalus saada hea töö eest tulemustasu

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Neutraalne Olen pigem nõus Olen täiesti nõus
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Lisa 22. Suhteid töökaaslastega puudutavatele  väidetele olulised 

statistilised  erinevused vastajate tunnuste lõikes  

 

Väide Tunnus Valimigrupp N 

Aritmeetilin

e Standard

- hälve 
keskmine 

    Mees 28 3,89 1,13 

  Sugu Naine 22 4,45 0,74 

    Kuni 3 aastat 12 4,17 0,72 

  
Tööstaa

ž 
4-6 aastat 22 4,23 0,92 

Mulle on oluline, et kolleegid 

on hoolivad minu suhtes 
 7+ aastat 16 

4 1,32 

    
Kartongi 

tootmine 
8 4,25 0,89 

   Pakkenurkade 

tootmine 
21 3,95 1,24 

  Üksus 
Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 4,3 0,95 

   Müük või 

haldus 
4 4,25 0,5 

    
Hooldus või 

ladu 
7 4,29 0,76 

   põhiharidus 7 4,29 0,76 

  Haridus keskharidus 29 4,38 0,94 

   kutseharidus 12 3,58 1,16 

    kõrgharidus 2 3,5 0,71 

    Mees 28 3,64 0,87 

  Sugu Naine 22 4,18 0,8 

  
 Kartongi 

tootmine 
8 3,5 0,76 

  
 

Pakkenurkade 

tootmine 
21 3,52 0,93 

  Üksus 
Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 4,6 0,7 

 Mulle on oluline, et  saan 

usaldada oma kolleege  

Müük või 

haldus 
4 

4,5 0,58 

    
Hooldus või 

ladu 
7 4 0 

   kuni 35 aastat 12 4,17 0,83 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,58 0,88 

    46+ aastat 14 4,14 0,77 

  
 põhiharidus 7 4 0,82 

  Haridus keskharidus 29 3,9 0,77 

  
 kutseharidus 12 3,75 1,14 

    kõrgharidus 2 4 1,41 
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Lisa 22 järg 

 

    
Kartongi 

tootmine 
8 3,5 1,07 

    

Pakkenurkade 

tootmine 
21 3,29 1,01 

Räpina Paberivabrik AS- 

i tunnen, et oleme  ühtne 

meeskond 

Üksus 
Laiatarbetoodete 

tootmine 
10 

4,1 1,29 

    

Müük või 

haldus 
4 5 0 

    
Hooldus või 

ladu 
7 4 0,82 

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 23.  Räpina Paberivabrik AS töötajate hinnangud kolleegidega 

puudutavatele  väidetele, % 

 

 

Allikas: Autori koostatud 
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Mulle on oluline, et töökaaslastega on head suhted

Räpina Paberivabrik AS-i töötajad saavad omavahel
hästi läbi

 Mulle on oluline, et mõni töökaaslane hoolib
minust kui inimesest

Räpina Paberivabrik AS-is on töökaaslasi, kes
hoolivad minust kui inimesest

 Mulle on oluline, et ettevõtte töötab ühtse
meeskonnana

Räpina Paberivabrik AS- i töötajad töötavad ühtse
meeskonnana

Mulle on oluline kui saan usaldada paljusid kolleege

Räpina Paberivabrik AS-is töötades saan usaldada
paljusid kolleege

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Neutraalne Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
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Lisa 24. Suhteid otsese juhiga puudutavatele  väidetele olulised 

statistilised  erinevused vastajate tunnuste lõikes  

Väide Tunnus Valimigrupp N 

Aritmeetilin

e Standard

- hälve 
keskmine 

    Mees 28 4,21 0,88 

  Sugu Naine 22 4,59 0,67 

    Kuni 3 aastat 12 4,5 0,8 

  
Tööstaa

ž 
4-6 aastat 22 

4,45 0,74 

    7+ aastat 16 4,19 0,91 
Mulle on oluline, et otsene juht on 

positiivne ja loob tööl positiivse 

kliima 

  
Kartongi 

tootmine 
8 

4,5 0,93 

  
  

Pakkenurkade 

tootmine 
21 

4,14 0,79 

  Üksus 
Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

4,4 0,84 

  
  

Müük või 

haldus 
4 

5 0 

    
Hooldus või 

ladu 
7 

4,57 0,79 

    põhiharidus 7 4,14 0,9 

  Haridus keskharidus 29 4,17 0,85 

    kutseharidus 12 4 0,95 

    kõrgharidus 2 4 1,41 

    Mees 28     

  Sugu Naine 22     

Mulle on oluline, et minu otsene 

juht kiidab mind tihti 
  

Kartongi 

tootmine 
8 

3,63 0,74 

    

Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,38 0,74 

  
Üksus 

Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

3,3 0,82 

    

Müük või 

haldus 
4 

3,5 1 

  
  

Hooldus või 

ladu 
7 

4,29 0,95 

    Mees 28 4,21 0,83 

  Sugu Naine 22 4,77 0,43 

 Mulle on oluline, et otsene juht on 

vastutulelik 
  

Kartongi 

tootmine 
8 

4,13 0,99 

    

Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,95 0,67 

  
Üksus 

Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

4,5 0,71 

    

Müük või 

haldus 
4 

4,5 0,58 

  
  

Hooldus või 

ladu 
7 

4,57 0,79 

   Sugu  mees 28 4,11 0,83 

    Naine 22 4,36 0,66 
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Kartongi 

tootmine 
8 

4,13 0,99 
 

Räpina Paberivabrik AS-is on  

minu  otsene juht vastutulelik   

Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,95 0,67 

  
Üksus 

Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

4,5 0,71 

    

Müük või 

haldus 
4 

4,5 0,58 

  
  

Hooldus või 

ladu 
7 

4,57 0,79 

    kuni 35 aastat 12 3,5 0,67 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,5 1,06 
Räpina Paberivabrik AS-is annab 

minu otsene juht  tagasisidet tehtud 

töö kohta   
46+ aastat 14 

3,86 0,86 

  
  

Kartongi 

tootmine 
8 

3,25 1,04 

    

Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,57 0,81 

  
Üksus 

Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

3,6 0,7 

    

Müük või 

haldus 
4 

3,5 1,73 

  
  

Hooldus või 

ladu 
7 

4,14 0,9 

    Mees 28 3,89 0,88 

  Sugu Naine 22 4,41 0,8 

  
  

Kartongi 

tootmine 
8 

3,75 0,89 
Minu otsene  ülemus on tööl 

positiivne ja  loob Räpina 

Paberivabrikus AS-is  positiivse 

kliima   

Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,86 0,85 

  
Üksus 

Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

4,6 0,7 

    

Müük või 

haldus 
4 

4,25 0,96 

  
  

Hooldus või 

ladu 
7 

4,57 0,79 

    Mees 28 3,43 1 

  Sugu Naine 22 3,45 0,86 

Minu otsene juht Räpina 

Paberivabrik AS-is kiidab ja 

tunnustab mind hea töö eest 

  
Kartongi 

tootmine 
8 

3,25 1,04 

    

Pakkenurkade 

tootmine 
21 

3,19 0,75 

  
Üksus 

Laiatarbetoodet

e tootmine 
10 

3,6 0,84 

    

Müük või 

haldus 
4 

4 1,15 

  
  

Hooldus või 

ladu 
7 

3,86 1,21 
Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 25.  Räpina Paberivabrik AS töötajate hinnangud otsest ülemust 

puudutavatele  väidetele, % 
 

 

Allikas: Autori koostatud 
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Mulle on oluline, et otsene juht kohtleb alluvaid…

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is minu otsene juht kohtleb…

Mulle on oluline, et otsene juht on positiivne ja loob…

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is on otsene juht positiivne…

Mulle on oluline, et otsene juht on vastutulelik

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is on otsene juht vastutulelik

Mulle on oluline, et mind kiidetakse ja tunnustatakse…

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is otsene juht kiidab ja…

Mulle on oluline, et minu otsene juht kiidab mind tihti

RÄPINA PABERIVABRIK AS-i otsene juht on mInd…

 Mulle on oluline, et saan tagasisidet enda otseselt…

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is otsene juht annab mulle…

Mulle on oluline, kui mind kritiseeritakse halvasti…

RÄPINA PABERIVABRIK AS-is otsene juht kritiseerib…

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Neutraalne Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
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Lisa 26. Kaasamist puudutavatele  väidetele olulised statistilised  

erinevused vastajate tunnuste lõikes  
 

Väide Tunnus Valimigrupp N (m) (s)  

    kuni 35 aastat 12 3,75 0,62 

  Vanus 36-45 aastat 24 4 0,83 

    46+ aastat 14 3,43 0,76 

    Kartongi tootmine 8 4 0,93 

    Pakkenurkade tootmine 21 3,76 0,77 

Mulle on oluline kaasa rääkida 

ettevõtte arenemisel Üksus Laiatarbetoodete tootmine 10 3,5 0,53 

    Müük või haldus 4 4,5 1 

    Hooldus või ladu 7 3,57 0,79 

    põhiharidus 7 3,29 0,49 

  Haridus keskharidus 29 3,86 0,79 

    kutseharidus 12 3,75 0,87 

    kõrgharidus 2 4,5 0,71 

    kuni 35 aastat 12 2,92 0,67 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,38 1,01 

    46+ aastat 14 3,07 1,07 

    Kartongi tootmine 8 2,75 0,71 

Räpina Paberivabrik AS-is saan 

kaasa rääkida ettevõtte 

arendamisel   Pakkenurkade tootmine 21 3,24 1,09 

  Üksus Laiatarbetoodete tootmine 10 2,9 0,57 

    Müük või haldus 4 4 1,15 

    Hooldus või ladu 7 3,43 0,98 

    põhiharidus 7 3,29 0,49 

  Haridus keskharidus 29 3,24 0,99 

    kutseharidus 12 2,83 1,03 

    kõrgharidus 2 4 1,41 

    kuni 35 aastat 12 3,17 0,94 

Mulle on oluline kui 

arvestatakse minu arvamusega 

ettevõtte jaoks tähtsate 

küsimuste arutamisel Vanus 36-45 aastat 24 4,21 0,83 

    46+ aastat 14 3,64 0,74 

    Kartongi tootmine 8 4,13 0,83 

    Pakkenurkade tootmine 21 3,76 1,09 

  Üksus Laiatarbetoodete tootmine 10 3,3 0,67 

    Müük või haldus 4 4,5 0,58 

    Hooldus või ladu 7 3,86 0,69 

    põhiharidus 7 3,71 0,76 

  Haridus keskharidus 29 3,83 1 
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   kutseharidus 12 3,67 0,89 

    kõrgharidus 2 4,5 0,71 

   kuni 35 aastat 12 2,92 1 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,46 1,02 

    46+ aastat 14 3,43 0,94 

Räpina Paberivabrik  AS-is 

arvestatakse minu arvamusega 

ettevõtte jaoks tähtsate 

küsimuste arutamisel   Kartongi tootmine 8 3,13 0,64 

    Pakkenurkade tootmine 21 3,19 1,21 

  Üksus Laiatarbetoodete tootmine 10 3 0,67 

    Müük või haldus 4 4,25 0,96 

    Hooldus või ladu 7 3,86 0,69 

    põhiharidus 7 3,71 0,76 

  Haridus keskharidus 29 3,31 0,97 

    kutseharidus 12 2,92 1,08 

    kõrgharidus 2 4,5 0,71 

 

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 27. Töökultuuri  puudutavatele  väidetele olulised statistilised  

erinevused vastajate tunnuste lõikes  
 

Väide Tunnus Valimigrupp N 

Arit-

meetiline 

keskmine 

Standard- 

hälve  

    kuni 35 aastat 12 3,5 0,67 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,75 1,33 

    46+ aastat 14 4,5 0,85 

    

Kartongi 

tootmine 8 4,13 0,83 

    

Pakkenurkade 

tootmine 21 3,48 1,29 

Räpina Paberivabrik AS-i jaoks on 

kõik töötajad tähtsad Üksus 

Laiatarbetoodete 

tootmine 10 4,3 0,82 

    Müük või haldus 4 3,75 1,5 

    

Hooldus või 

ladu 7 4,43 0,79 

    põhiharidus 7 4 0,82 

  Haridus keskharidus 29 3,93 1,16 

    kutseharidus 12 3,67 1,3 

    kõrgharidus 2 4,5 0,71 

  Sugu  mees 28 3,82 1,16 

    naine 22 4,41 0,8 

    

Kartongi 

tootmine 8 4 0,93 

    

Pakkenurkade 

tootmine 21 3,86 1,28 

Tunnen, et kuulun Räpina 

Paberivabriku kindlasse meeskonda Üksus 

Laiatarbetoodete 

tootmine 10 4,3 0,82 

    Müük või haldus 4 4,25 0,96 

    

Hooldus või 

ladu 7 4,43 0,79 

    põhiharidus 7 3,86 0,9 

  Haridus keskharidus 29 4,24 1,06 

    Kutseharidus  12 3,75 1,14 

    kõrgharidus 2 4,5 0,71 

    kuni 35 aastat 12 3,83 0,58 

  Vanus 36-45 aastat 24 3,83 1,2 

    46+ aastat 14 4,5 0,76 

    

Kartongi 

tootmine 8 4,25 0,89 

Tunnen end,  Räpina 

Paberivabrikus turvaliselt (kindel 

töö ja palk)   

Pakkenurkade 

tootmine 21 3,71 1,19 

  Üksus 

Laiatarbetoodete 

tootmine 10 4 0,82 

    Müük või haldus 4 4,5 0,58 

    

Hooldus või 

ladu 7 4,43 0,79 
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   põhiharidus 7 4,57 0,79 

  Haridus keskharidus 29 4,03 0,98 

    kutseharidus 12 3,67 1,15 

   kõrgharidus 2 4 0 

     Kuni 3 aastat 12 4,25 0,87 

  tööstaaž  3-6 aastat 22 3,68 0,95 

 Räpina Paberivabrik AS korraldab 

piisavalt ühisüritusi    Üle 7 aasta 16 3,63 1,2 

    

Kartongi 

tootmine 8 4,38 0,74 

    

Pakkenurkade 

tootmine 21 3,48 1,25 

  Üksus 

Laiatarbetoodete 

tootmine 10 4 0,82 

    Müük või haldus 4 4,25 0,96 

    

Hooldus või 

ladu 7 3,57 0,53 

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 28.  Räpina Paberivabrik AS töötajate hinnangud töökultuuri 

puudutavatele  väidetele, % 

 

 

Allikas: Autori koostatud 
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Räpina Paberivabrik AS´i jaoks on kõik töötajad

tähtsad

Mulle on oluline, et töötajad on ettevõtte jaoks

tähtsad

Tunnen, et kuulun Räpina Paberivabriku

kindlasse meeskonda

Mulle on oluline kuuluvuse tunne tööl

Tunnen end Räpina Paberivabrikus turvaliselt

(kindel töö ja palk)

Mulle on oluline turvalisuse tunne tööl

Räpina Paberivabriku maine on hea, siia

tahetakse tööle tulla

Mulle on oluline ettevõtte maine

Räpina Paberivabrik AS korraldab piisavalt

ühisüritusi

Mulle on oluline, et toimuksid  ettevõtte

ühisüritused (suvepäevad, jõulupidu jne)

Räpina Paberivabrikus lahendatakse kõik

probleemid

Mulle on oluline, et ettevõtte sisesed

probleemid leiaksid lahenduse

 Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Neutraalne Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
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Lisa 29.  Räpina Paberivabrik AS töötajate hinnangud soovitamist 

puudutavatele  väidetele, % 

 

 

Allikas: Autori koostatud 
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Soovin töötada Räpina Paberivabrik

AS´is ka viie aasta pärast

Soovitaksin enda sõbral Räpina

Paberivabrik AS´i tööle tulla

 Ei ole üldse nõus

Pigem ei ole nõus
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Pigem olen nõus
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Lisa 30. Korrelatsiooni analüüsi tulemused  
 

Väide Väide r** 

Rahulolu materjalide ja töövahenditega Rahulolu kolleegidega 0.615 

Rahulolu tööruumidega Rahulolu  töökorraldusega 0.717 

Rahulolu töökoormusega Rahulolu puhkepausidega 0.714 

Rahulolu töökoormusega Rahulolu töökorraldusega 0,765 

Mulle on oluline teada, mida minult 

töökohal oodatakse 

 Mulle on oluline ettevõtte 

missioon/eesmärk, kuna see paneb mind 

tundma, et minu töö on oluline. 0.762 

Räpina Paberivabrik AS-is tean, mida 

minult töökohal oodatakse 

Mulle on oluline teada, mida minult 

töökohal oodatakse 0.724 

Mulle on oluline ettevõtte 

missioon/eesmärk, kuna see paneb mind 

tundma, et minu töö on oluline. 

Tean Räpina Paberivabrik AS-i 

missiooni/eesmärki, kuna see paneb mind 

tundma, et minu töö on ettevõttele oluline 0.802 

Räpina Paberivabrik AS-is töötades 

arvestatakse minu arvamusega 

Räpina Paberivabrik AS-is on mul hea 

sõber 0.691 

Räpina Paberivabrik AS-is esitab mulle 

arenguvõimalusi 

Räpina Paberivabrik AS-is töötades 

arvestatakse minu arvamusega 0.667 

Mulle on oluline, et mul on töö juures 

hea sõber 

Räpina Paberivabrik AS-is on mul hea 

sõber 0.875 

 Mulle on oluline, et juhtkond suhtub 

oma töötajatesse lugupidavalt 

Mulle on oluline, et mul ei ole raskusi 

juhtkonna poole pöördumisel abi või nõu 

saamiseks 0.796 

Mulle on oluline, et otsene juht kohtleb 

alluvaid võrdselt 

Mulle on oluline, et otsene juht on 

vastutulelik 0.696 

Räpina Paberivabrik AS-is minu otsene 

juht kohtleb alluvaid võrdselt 

Räpina Paberivabrik AS-is on otsene juht 

vastutulelik 0.729 

Mulle on oluline, et otsene juht on 

positiivne ja loob tööl positiivse kliima 

Mulle on oluline, et otsene juht on 

vastutulelik 0.872 

Räpina Paberivabrik AS-is on otsene 

juht positiivne ja loob töö positiivse 

kliima 

Räpina Paberivabrik AS-is minu otsene 

juht kohtleb alluvaid võrdselt 0.722 

Mulle on oluline, et mõni töökaaslane 

hoolib minust kui inimesest 

Räpina Paberivabrik AS-is on 

töökaaslasi, kes hoolivad minust kui 

inimesest 0.855 

Mulle on oluline, et mõni töökaaslane 

hoolib minust kui inimesest 

Mulle on oluline, et ettevõtte töötab ühtse 

meeskonnana 0.733 

Räpina Paberivabrik AS-is on 

töökaaslasi, kes hoolivad minust kui 

inimesest 

Räpina Paberivabrik AS-i töötajad saavad 

omavahel hästi läbi 0.715 

Räpina Paberivabrik AS-is on 

töökaaslasi, kes hoolivad minust kui 

inimesest 

 Mulle on oluline, et mõni töökaaslane 

hoolib minust kui inimesest 0.855 

 Mulle on oluline, et ettevõtte töötab 

ühtse meeskonnana 

Räpina Paberivabrik AS- i töötajad 

töötavad ühtse meeskonnana 0.889 

Mulle on oluline, et saan õiglast oma 

tööle vastavat töötasu 

Räpina Paberivabrik AS- is saan õiglast 

oma tööle vastavat tasu 0.896 
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Mulle on oluline, et töö tegemiseks 

vajalik informatsioon jõuab minuni 

õigeaegselt 

 

 

Mulle on oluline, et informatsioon on 

kergesti kättesaadav 

 

 

 

0.689 

Räpina Paberivabrik AS-is jõuab töö 

tegemiseks vajalik informatsioon 

minuni õigeaegselt 

Räpina Paberivabrik AS-is on 

informatsioon kergesti kättesaadav 0.956 

Mulle on oluline, et saaksin töö juures 

õppida ja areneda 

 

 

 

Mulle on oluline, et saaksin tööl karjääris 

edasi areneda 0.716 

Viimase aasta jooksul on mul olnud 

võimalik Räpina Paberivabrik AS-is 

õppida ja areneda 

Viimasel aasta/kahe jooksul on mul olnud 

võimalus RÄPINA PABERIVABRIK 

AS-i karjääris areneda 0.716 

Mulle on oluline kaasa rääkida ettevõtte 

arenemisel 

Mulle on oluline kui arvestatakse minu 

arvamusega ettevõtte jaoks tähtsate 

küsimuste arutamisel 0.720 

Räpina Paberivabrik AS-is saan kaasa 

rääkida ettevõtte arendamisel 

Räpina Paberivabrik AS-is arvestatakse 

minu arvamusega ettevõtte jaoks tähtsate 

küsimuste arutamisel 0.852 

Räpina Paberivabrik AS-i jaoks on kõik 

töötajad tähtsad 

Tunnen, et kuulun RÄPINA 

PABERIVABRIK AS - i kindlasse 

meeskonda 0.767 

Mulle on oluline kuuluvuse tunne tööl Mulle on oluline turvalisuse tunne tööl' 0.839 

Tunnen, et kuulun Räpina Paberivabrik 

AS - i kindlasse meeskonda 

 Tunnen end Räpina Paberivabrik AS-is 

turvaliselt (kindel töö ja palk) 0.701 

Tunnen, et kuulun Räpina Paberivabrik 

AS - i kindlasse meeskonda 

Räpina Paberivabrik AS-i maine on hea, 

siia tahetakse tööle tulla 0.8 

 Tunnen end Räpina Paberivabrik AS-is 

turvaliselt (kindel töö ja palk) 

Räpina Paberivabrik AS-i maine on hea, 

siia tahetakse tööle tulla 0.826 

Räpina Paberivabrik AS-is töötades 

saan piisavalt võimalusi iseseisvalt 

otsustada 

Räpina Paberivabrik AS-is on minu töö 

piisavalt vastutusrikas 0.836 

Mulle on oluline, et minu töökeskkond 

on turvaline 

 Mulle on oluline, et minu töö ajal ei 

tekkiks ohtu väljas poolt 0.834 

Mulle on oluline, et minu töö ajal ei 

tekkiks ohtu väljas poolt 

 Mulle on oluline, et töö juures 

korraldatakse tööohutuskoolitusi 0.727 

 Näen ennast töötamas ka viie aasta 

pärast Räpina Paberivabrik  AS-is 

 Soovitaksin Räpina Paberivabrik AS- i, 

kui tööandjat oma sõbrale või heale 

tuttavale 0.634 

Mulle on oluline, et ettevõtte 

tunnustamissüsteem väärtustab töötajaid 

Mulle on oluline, kui ettevõtte panustab 

töötjate motivatsiooni tõstmisse 0.870 

Räpina Paberivabrik  AS-i 

tunnustamissüsteem väärtustab töötajaid Karjäärivõimalustega 0.624 

Juhtkonna tööga 

Räpina Paberivabrik AS panustab 

töötajate motivatsiooni tõstmisse 0.770 

Näen ennast töötamas ka viie aasta 

pärast Räpina Paberivabrik  AS-is 

Mulle on oluline, et saan tööl piisavalt 

võimalusi iseseisvalt otsustada 0.583 

Räpina Paberivabrik  AS panustab 

töötajate motivatsiooni tõstmisse Töötasustamise põhimõttetega 0.621 

Räpina Paberivabrik  AS panustab 

töötajate motivatsiooni tõstmisse Tulemustasuga 0.559 
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Lisa 30 järg  
 

Räpina Paberivabrik  AS panustab 

töötajate motivatsiooni tõstmisse Materjalide ja töövahenditega 0.551 

Lisa 30 järg  
Räpina Paberivabrik AS panustab 

töötajate motivatsiooni tõstmisse Juhtkonna tööga 0.770 

Räpina Paberivabrik  AS panustab 

töötajate motivatsiooni tõstmisse Karjäärivõimalustega 0.624 

Mulle on oluline, et ettevõtte 

tunnustamissüsteem väärtustab töötajaid 

 Mulle on oluline, kui ettevõtte panustab 

töötjate motivatsiooni tõstmisse 0.870 

Mulle on oluline, et minu töö ajal ei 

tekkiks ohtu väljas poolt 

Mulle on oluline, kui ettevõtte panustab 

töötjate motivatsiooni tõstmisse 0.835 

 

Mulle on oluline, et minu töökeskkond 

on turvaline 

Mulle on oluline, kui ettevõtte panustab 

töötjate motivatsiooni tõstmisse 0.724 

Räpina Paberivabrik  AS-is teen tööd , 

milles saan kasutada enda oskusi ja 

teadmisi 

Mulle on oluline teada, mida minult 

töökohal oodatakse 0.683 

Räpina Paberivabrik  AS-is teen tööd , 

milles saan kasutada enda oskusi ja 

teadmisi 

Räpina Paberivabrik  AS-is tean, mida 

minult töökohal oodatakse 0.554 

Räpina Paberivabrik  AS-is teen tööd , 

milles saan kasutada enda oskusi ja 

teadmisi 

Räpina Paberivabrik  AS-is töötades 

arvestatakse minu arvamusega 0.624 

Räpina Paberivabrik  AS-is teen tööd , 

milles saan kasutada enda oskusi ja 

teadmisi 

Räpina Paberivabrik  AS-is esitab mulle 

arenguvõimalusi 0.517 

Räpina Paberivabrik  AS-is teen tööd , 

milles saan kasutada enda oskusi ja 

teadmisi 

Mulle on oluline, et saaksin rakendada 

tööl enda oskusi ja teadmisi 0.882 
Märkused: r - Pearsoni korrelatsioonikoefitsient, ** Seos on statistiliselt olulisel tasemel 0.01  

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 31. Küsitluse vastanute sugu vanuse lõikes,  arv 
 

 

 

Allikas: Autori koostatud 

Küsitluse vastanute sugu vanuse lõikes,  % 

 

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 32. Arengut ja karjääri  puudutavatele  olulisuse seisukohalt 

väidetele olulised statistilised  erinevused üksuste  lõikes  
 

 

Kartongi 

tootmine 

Pakke-

nurkade 

tootmine 

Laiatarbe

- 

toodete 

tootmine 

Müük või 

haldus 

Hooldus 

või ladu 

 

 

(m

) (s) 

(m

) (s) 

(m

) (s) 

(m

) (s) 

(m

) (s) 

 Mulle on oluline, et saaksin 

töö juures õppida ja areneda 
3,6

3 

0,7

4 

4,4

3 0,6 4 

0,8

2 5 0 

4,2

9 

0,7

6 

Mulle on oluline, et saaksin 

tööl karjääris edasi areneda 
3,6

3 

0,7

4 

4,2

4 0,7 

3,

7 

0,6

7 4,5 1 4 1 

 Mulle on oluline, et saan 

osaleda minu arenguks 

olulistel koolitustel 
4,2

5 

0,8

9 

4,4

3 0,6 

3,

7 

0,6

7 5 0 

4,2

9 

0,7

6 

 Mulle on oluline, et keegi 

räägib minuga tööl minu 

arengust 

3,8

8 

0,9

9 

3,9

5 

0,9

2 

3,

7 

0,6

7 

4,2

5 

0,9

6 4 1 
Märkused: m - aritmeetiline keskmine; s - standardhälve.  

Allikas: Autori koostatud 
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Lisa 33. Räpina Paberivabrik AS-i töötajate motivatsioonitegurite 

pingerida  olulisuse ja kogetu põhjal  
 

Motivatsiooniteg

ur 

Punkti

d 

Koh

t   (m) 

Motivatsiooniteg

ur 

Punkti

d 

Koh

t  (m) 

Põhipalk 133 1 2,66 Põhipalk 233 1 4,66 

Tulemustasu 266 2 5,32 Stabiilne töösuhe 249 2 4,98 

Sobiv tööaeg 272 3 5,44 Sobiv tööaeg 282 3 5,64 

Stabiilne töösuhe 283 4 5,66 Kindlus töökohal 318 4 6,36 

Hea kollektiiv 335 5 6,7 Tulemustasu 329 5 6,58 

Huvitav töö 339 6 6,78 Hea kollektiiv 342 6 6,84 

Kindlus töökohal 355 7 7,1 Huvitav töö 352 7 7,04 

Kaasaegsed 

materjalid ja 

töövahendid 433 8 8,66 

Kaasaegsed 

materjalid ja 

töövahendid 406 8 8,12 

Lõuna ettevõtte 

poolt 435 9 8,7 

Lõuna ettevõtte 

poolt 429 9 8,58 

Väljakutsed tööl 490 10 9,8 Väljakutsed tööl 442 10 8,84 

Ühisüritused 518 11 

10,3

6 Ühisüritused 494 11 9,88 

Arenguvõimalus 

tööl 531 12 

10,6

2 

Arenguvõimalus 

tööl 503 12 

10,0

6 

Karjäärivõimalus 

tööl 539 13 

10,7

8 Koolitused 547 13 

10,9

4 

Koolitused 583 14 

11,6

6 

Karjäärivõimalus 

tööl 557 14 

11,1

4 

Kingitused ja 

soodustused 626 15 

12,5

2 

Kingitused ja 

soodustused 651 15 

13,0

2 

Avalik 

tunnustamine ja 

kiitmine 662 16 

13,2

4 

Avalik 

tunnustamine ja 

kiitmine 666 16 

13,3

2 

Märkused:  (m) - aritmeetiline keskmine. Koht – näitab vastusevariandi olulisust. Kõrgeima koha võtab kõige 

olulisem vastusevariant. Punktid -  on vastuse kogusumma selle vastuse jaoks. Kõige olulisemal vastusel on 

kõige vähem punkte. Kõige vähem olulisemal vastusel on kõrgeim punktide arv.  

Allikas: koostas töö autor 
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Lisa 34 . Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus töökaitsmisele lubamise kohta 
 

Mina, Regina Kruus 

sünniaeg 10.06.1980, 

 

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

TÖÖTAJATE RAHULOLU JA MOTIVATSIOON RÄPINA PABERIVABRIK AS-i 

NÄITEL, mille juhendaja on Katrin Kreegimäe, 

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks pärast tähtajalise piirangu 

lõppemist 

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, ___________________ 

 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_____________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

 

 



 

 

 


