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Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, milline on Lasita Maja grupi bränd 

tööandjana ja kuidas see mõjutab personali värbamist.  

Uurimismeetodina kasutas autor kvantitatiivuuringut, koostades ankeetküsimustiku, mida 

ettevõtte töötajad täitsid paberkandjal ja võrdlusgrupp elektrooniliselt. Lisaks koguti andmeid 

poolstruktureeritud intervjuu kaudu tootmisjuhiga. Teema aktuaalsus seisneb kvalifitseeritud 

vaba tööjõu nappuses tööturul ja ettevõtte suurenevas vajaduses kvalifitseeritud personali 

järele.  

Magistritöö teema  valik on seotud asjaoluga, et tööandja brändi pole ettevõttes eraldi  uuritud 

ja soov on teada saada peamistest tööandja brändiga seotud põhjustest, mis puudutavad 

tulemuslikku värbamist ja tööandja brändi 

Käesolev magistritöö koosneb erinevatest kirjandusallikatest ja teadusartiklitest. 

Kirjandusallikatest on kasutatud nii kodumaiseid kui ka välisautorite töid 

Käesoleva töö tulemusi saab kasutada ettevõtte siseinfoallikana eelolevate uuringute 

planeerimisel ja korraldamisel, ettevõtte tulemusliku värbamisprotsessi ja strateegia 

väljatöötamisel ja oma töötajaskonna soovituste andmisel potentsiaalsetele töötajatele. 

Käesoleva magistritöö eesmärgi täitmiseks on autori poolt teostatud kvantitatiivne 

juhtumiuuring Lasita Maja Eesti grupi kolmest tööandjast: Lasita Maja Production AS, Lasita 

Maja AS ja Bohlen AS ja võrdlusuuring ettevõttega mitte seotud inimestest. 
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Autor analüüsis käesoleva uuringu tulemusi demograafiliste näitajate põhiselt, et saada 

faktipõhist informatsiooni parendusettepanekute tarbeks.  

Tähtsamate tulemustema võib välja tuua, et ettevõtte tööandja bränd ei ole väga tuntud, kuid 

mainet pidasid vastajad pigem heaks. Enimkasutavaks infokanaliks on ettevõtte koduleht, 

sõbra/tuttava soovitus ja internetiportaalid. Vastajad teavad, mis tooteid ettevõte toodab ja 

ettevõte on tuntud oma kvaliteetsete toodete poolest. Üle 60% kõikidest vastajatest soovitaks 

Lasita Maja kui tööandjat kõigile. Peamine põhjus, miks inimesed püsivad tööandja juures on 

tööaeg, tööga rahulolu ja ettevõtte maine. Ettevõtte brändi mõju värbamisele on pigem 

positiivne ja soodustab tulemuslikku värbamist. 

Märksõnad: maine, organisatsioon, värbamine, väärtuspakkumine, tööandja 
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The aim of this Master's thesis is to identify what is the brand of the Lasita Maja group as an 

employer and how it affects the recruitment of staff.  

As a research method, the author used a quantitative study, by drawing up a questionnaire 

filled out by the employees of the company on paper and by the reference group electronically. 

In addition, the data was collected through a semi-structured interview with the production 

manager. 

The actuality of the topic lies in the shortage of skilled free labor in the labor market and the 

company´s growing need for qualified personnel. 

The choice of the topic of the Master's thesis is related to the fact that the employer's brand has 

not been individually investigated in the company and the desire to know the reasons for the 

main employers' brand related to effective recruitment and the employer's brand. 

This Master's thesis consists of various sources of literature and scientific articles. The sources 

of literature used are both domestic and foreign. 

The results of this work can be used as an internal source for the company in planning and 

organizing future studies, developing a company's effective recruitment process and strategy, 

and providing its employees with recommendations for potential employees. 

For the purpose of this Master's thesis, the author has conducted a quantitative case study and 

benchmarking of three employers of Lasita Maja Estonian Group: Lasita Maja Production AS, 

Lasita Maja AS and Bohlen AS. 

The author analyzed the results of this study on the basis of demographic indicators in order to 

obtain factual information for improvement proposals. 

The most important results show that the employer's trademark is not very well known, but 

respondents considered the reputation rather good 

 

The most commonly used information channel is the company's homepage, a 

friend´s/acquaintance´s tips, and internet portals. Respondents know what products the 
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company produces and the company is known for its high quality products. More than 60% of 

all respondents would recommend Lasita Maja as an employer for everyone. The main reason 

why people stay with the employer is working hours, job satisfaction and company's 

reputation. The brand's impact on recruitment is rather positive and encourages effective 

recruitment. 

 

Keywords: reputation, organization, recruitment, value proposition, employer 
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SISSEJUHATUS 
 

2017. aastal oli aastakeskmine töötute arv hinnanguliselt 40 000 (Statistikaamet: 2017). 

Tööturunäitajad paranesid 2017. aastal peaaegu kogu aasta jooksul ja olid eelnenud aasta 

samadest näitajatest kvartalite võrdluses enamasti ees. Kuigi Eestis väheneb tööealiste (15–74-

aastased) inimeste koguarv, suurenes tööturul aktiivsete inimeste arv (hõivatute ja töötute 

summa) 7000 võrra ning jõudis hinnanguliselt 699 000-ni. (Statistikaamet 2017) Elanikkonna 

arvu, sh tööealise elanikkonna arvu muutust mõjutavad iive ja ränne. 2017.aastal oli loomulik 

iive jätkuvalt negatiivne ehk surmade arv ületas sündide oma. Vabade ametikohtade arv oli 

statistikaameti andmetel 2017. aasta IV kvartalis 10 587, mis on viimaste aastate kõrgeim 

näitaja. Seega näitab tööturustatistika, et tööturg on aktiivne – hõives osaleb suur osa 

tööealisest elanikkonnast, vabasid töökohti on palju ja töötuid vähe. (Palgainfo 2017: 6) 

Personali värbamisprotsessi käigus loodab tööandja värvata parima võimaliku valiku 

vakantsele ametikohale. Teema aktuaalsus peitub asjaolus, et ettevõtte tööjõu vajadused on 

suuremad kui tööjõuturg suudab vajalikke töötajaid pakkuda. Suurim puudus on oskustööliste 

järele, sest tööealine elanikkond vananeb ja noored lahkuvad välismaale. Töötaja on kui 

defitsiitne kaup turul. Töötaja silmis on tähtis ettevõtte tugev bränd ja head tingimused- 

väärtustakse tööandjat, kes väärtustab oma töötajaid. 

Tööandja bränd on tähtis kandideerijatele, sest mida edukam ja mainekam on ettevõte, seda 

rohkem on valikuid tööturul. Ettevõtte bränd sõltub sellest, kuidas töötaja seda näeb. Brändi 

võib kujundada pelgalt inimese arusaam ettevõttest kui ka kajastus meedias, auhinnatud tiitlite 

arv ja töötajate rahulolu. Tugev tööandja bränd on töölesoovijale atraktiivne ja näitab, et 

tööandja mõistab ja väärtustab oma töötajaid, pakkudes erinevaid hüvesid. 

Paljud suured ettevõtted Eestis on pannud suure panuse oma ettevõtte brändi kujundamisesse 

läbi viies erinevaid uuringuid ettevõtte siseselt ja seejärel analüüsinud tulemusi, et saavutada 

usaldusväärne bränd. Palgainfo Agentuuri töötajate küsitlusest selgus, et enamik töötajaid 

hindab ettevõttes muid hüvesid peale töötasu, näiteks arenguvõimalusi, sportimisvõimalusi, 

koolitusi, ühisüritusi jne (Palgainfo 2017:24). 
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Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada, milline on Lasita Maja grupi bränd 

tööandjana ja kuidas see mõjutab personali värbamist. Eesmägi täitmine aitab tööandjal 

mõista, kas ja kuidas mõjutab ettevõtte bränd ettevõttesse personali värbamist. Eesmärgi 

täitmiseks on autor püstitanud uurimisküsimused: 

1. Milline on uuritava ettevõtete grupi tööandja bränd töötajate ja otseselt mitte seotud  

inimeste  arvates  ning kas arvamused võrdlusgruppides on erinevad? 

2. Millist mõju avaldab tööandja bränd ettevõtte personali värbamisprotsessile? 

Uurimismeetodina kasutas autor kvantitatiivuuringut, koostades ankeetküsimustiku, mida 

ettevõtte töötajad täitsid paberkandjal ja võrdlusgrupp elektrooniliselt. Uuringu valimi 

moodustasid Lasita Maja Grupi erinevate ametikohtade töötajad, sh tootmistöölised (pakkijad, 

operaatorid, abitöölised, tõstukijuhid, erimajade spetsialistid, ukse ja akna spetsialistid) ja 

administratiivtöötajad (juhid, spetsialistid, assistendid). Tootmistöölistest vastas küsimustikule 

128 töötajat 238-st ja administratiivtöötajatest 28 töötajat 39-st. Ankeetküsimustikule vastas 

kokku  68 % ettevõtte töötajatest. Ankeetküsimus koosnes 12 küsimusest tööandja brändi, 

tugevuste, värbamise ja  

Võrdlusgrupp moodustati mugavusvalimi põhimõttel. Võrdlusgrupi valimi suuruseks oli 78 

juhuslikku inimest, kes vastasid elektroonilisele vormile. Vorm oli koostatud Google Forms 

veebisüsteemis ja koosnes 13 küsimusest Lasita Maja grupi tööandja brändi kohta. Küsimuste 

vastused andsid infot, kui palju ettevõttega mitte seotud inimesed teavad Lasita Maja grupi 

ettevõtetest, mida täpselt teavad ja mis nende arvates on oluline tööandja brändi kujundamisel. 

Küsimused saadeti meili teel ja jagati sotsiaalmeedia kanalites, sh Facebookis. Välja saadeti 

100 küsimustikku ja vastused saadi 78-lt ankeedi täitjalt. Valikvastustega küsimused ja avatud 

küsimused moodustasid ankeedi, millele vastati perioodil 09.04.2018.a.- 22.04.2018.a.  

Ankeetküsitluse ja veebiküsimustiku koostamisel lähtus autor organisatsiooniteooria 

õpetusest, kuidas ettevõtted funktsioneerivad, milline on mõju inimestele, kes seal töötavad 

ning kuidas inimesed ja ühiskond mõjutavad organisatsioone (Personalijuhtimise käsiraamat 

2015). Küsimustiku vastajatelt küsiti hinnangut tööandjale järgmistes küsimustes: ettevõtte 

maine,  tegevus tööturul, värbamisprotsess, organisatsioonisiseste tegurite tähtsus, valmisolek 

tööandjat soovitada. 
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Lisaks koguti andmeid poolstruktureeritud intervjuu kaudu. Poolstruktureeritud intervjuu 

võimaldab saada laialdasemaid tulemusi ning vastuseid tööandja brändi teemal. Intervjuu 

eesmärgiks oli vastajalt teada saada, millisena ta näeb Lasita Maja tööandja brändi ja kuidas 

see mõjutab värbamisprotsessi. Intervjuu viidi läbi tootmisjuhiga, kes on töötanud ettevõttes 

15 aastat ja kellel on kogemus nii värbamisprotsessis kui ka tootmises. Tootmisjuht tegeleb 

samuti  igapäevaselt töötajatega ja saab anda adekvaatse hinnangu tööandja brändi kohta. 

Andmetöötluseks kasutas autor MS Office Excel tabelarvutusprogrammi. 

Teema aktuaalsus seisneb kvalifitseeritud vaba tööjõu nappuses tööturul ja ettevõtte 

suurenevas vajaduses kvalifitseeritud personali järele. Autor selgitab oma magistritöö raames, 

kas ja kuivõrd mõjutab tööandja bränd personalivoolavust ning uuringu tulemustele tuginedes 

teeb ettevõttele parendusettepanekuid. 

Magistritöö teema  valik on seotud asjaoluga, et tööandja brändi pole ettevõttes eraldi  uuritud 

ja soov on teada saada peamistest tööandja brändiga seotud põhjustest, mis puudutavad 

tulemuslikku värbamist ja tööandja brändi. Kuna värbamine ei ole ettevõttes alati tulemuslik, 

on vaja uurida selle põhjuseid ja tööandja brändi mõju kui üht võimalikust peamisest tegurist. 

Lisaks on Eesti tööjõuturu hetkeolukord väga keeruline ja tööandja brändi teema vajab rohkem 

uurimist. 

Käesolev magistritöö koosneb kahest peatükist, kus esimeses peatükis antakse  edasi tööandja 

brändi ja värbamise teemaline teoreetiline kajastus, kasutades erinevate kirjandusallikate 

andmeid ja teadusartiklite sisu. Analüüs küsitluste tulemustest ja ettepanekud tuuakse välja töö 

teises peatükis. 

Käesoleva töö tulemusi saab kasutada ettevõtte siseinfoallikana eelolevate uuringute 

planeerimisel ja korraldamisel, ettevõtte tulemusliku värbamisprotsessi ja strateegia 

väljatöötamisel ja oma töötajaskonna soovituste andmisel potentsiaalsetele töötajatele. 

Eelmainitud tegevused on tähtsad ettevõtte värbamisvõimekuse suurendamisel ja 

efektiivistamisel. 
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Erilised tänusõnad lähevad mu tööandjale, tänu kellele sain töös kasutada erinevat 

informatsiooni ja oma tööks vajalikke tulemusi. Autor soovib tänada ka oma juhendajat Katrin 

Kreegimäed soovituste, tagasiside ja hea koostöö eest. 
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1. TÖÖANDJA BRÄNDI OLEMUS JA TEOREETILINE 

RAAMISTIK 
 

Käesoleva magistritöö esimene peatükk annab ülevaate tööandja brändi olemusest, selle 

funktsioonidest ja kujundamisest. Kirjandusallikate toel on välja toodud tööandja brändi 

kujundamise protsess ja etapid. Peatüki lõpus on kirjeldatud personali värbamise protsessi, et 

anda ülevaade ja siduda tööandja brändi teooriaga. Kirjandusallikatest on kasutatud nii 

kodumaiseid kui ka välisautorite töid. Peatükk aitab eristada tööandja brändi tarbija brändist, 

kuna neis leidub ühiseid jooni ja erinevus on siiski väike. 

 

1.1 .Tööandja brändi olemus 

Tööandja bränd on tunnetatav organisatsiooni kui tööandja kuvand. 1996. aastal defineerisid 

Tim Ambler  ja  Simon Barrow oma uurimuses tööandja brändi kui töötamisega kaasnevate 

funktsionaalsete, majanduslike ja psühholoogiliste hüvede komplekti mingi kindla tööandjaga 

seoses (The employer brand: 8).  Joonisel 1 on välja toodud hüved, millest tööandja bränd 

koosneb. 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

Joonis 1. Tööandja brändi komponendid (Ambler et al. 1996). 
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Siinkohal moodustavad tööandja brändi majanduslikud hüved, milleks on eelkõige 

palgasüsteem ja muud boonused rahalises väärtuses. Psühholoogilised hüved ettevõttes on 

inimestevahelised suhted, motiveerimine psühholoogilisel tasemel ja õhkkond ettevõttes. 

Arenguvõimaluste olemasolu, töökeskkond ja töö iseloom moodustavad funktsionaalsete 

kasude paketi.  

Paljud töötajad valivad endale töökoha eelkõige ettevõtte mainest ja nimest lähtudes (Vahur, 

A: 2007:11). Töökoha valikul lähtutakse ka nn tiitlitest, mis ettevõte on omandanud mingi 

konkreetse uuringu või küsimustiku tulemusel. Viimane CV Keskuse teostatud uuring Eesti 

ihaldusväärseima tööandja teemal tõi võidu taas ettevõttele Eesti Energia. Ettevõte Eesti 

Energia AS on sellenimelise tiitli võitnud juba mitmel aastal. Uuringus osales rohkem kui  

6000 vastajat üle Eesti erinevatest vanuserühmadest. Uuringust selgus, et  töötajatele on 

tähtsad karjäärivõimalused, konkurentsivõimeline töötasu ja töötajatele usaldatud suur 

vastutus (CV Keskus 2018). 

Eesti Personalijuhtimise ühing PARE korraldas sellel aastal Parima 

personaliprojekti  konkursi, kuhu olid oodatud aastatel  2016-2017 lõpetatud projektid, mis on 

toonud kaasa ettevõtte juhtimises, personalitöös või selle alalõikudes kvaliteedi või 

efektiivsuse kasvu. Konkursile laekus kümme väga head, läbimõeldud ning igale 

organisatsioonile väga vajalikku projekti.  Konkursi võitjaks osutus Maksu- ja Tolliamet, kes 

oma projekti hiljem tutvustas koolituse raames (PARE: 2018). Konkursil osalemine tõstab 

ettevõtte mainet avalikkuses ja mängib rolli tugeva tööandja brändi loomisel. 

 

1.2.Tööandja brändi tegurid 
 

Tööandja brändi luues on vaja järjepidevat suunda inimeste juhtimises ja kõikide osapoolte  

kaasamist. Simon Barrow on kujutanud tööandja brändi erinevaid osi nn rattal ( employer 

brand wheel), mis näitab töötajate töökogemust mõjutavaid võtmetegureid luues tööandja 

brändi. (Barrow, Mosley 2005: 9). Illustratiivselt on toodud tööandja brändi tegurid joonisel 2. 
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Joonis 2. Tööandja brändi tegurid. (Barrow et al. 2005). 

Ettevõtte brändi moodustavad nii sisemised kui ka välimised tegurid. Välimise maine 

moodustab inimeste arvamus tööandjast majanduslike tulemuste põhjal ja teatav kajastus 

meedias. Väline bränd on kujundatud inimeste poolt, kes organisatsioonis sama ajal ei tööta, 

kuid on saanud informatsiooni näiteks meediast ja praeguste töötajate käest. Organisatsiooni 

sisekommunikatsioon on mitmetahuline juhtimisvahend, mis väljendub praktiliselt kõiges, 

mida tööandja oma ettevõttes teeb või ütleb. Selle väljundiks on arenguvestlused, koosolekud, 

e-kirjad, motivatsiooniüritused jne. Kui ettevõtte sisemine infoliikumine on paigas, tunnevad 

töötajad ennast kaasatuna ja teki teadmatuse olukorda. (Brandem 2017) Organisatsiooni 

kultuur avaldub kõige tugevamini ettevõtetes, kes on kaua aega juba tegutsenud ning kelle 

eesmärgid, tegevusjoon ja igapäevatöö on olnud aegade möödudes ühetaoline 

(Üksvärav2010:41). 

 

 

1.3. Tööandja brändi funktsioonid 
 

Toote brändi ja tööandja brändi vahel on teatav sarnasus, mida käesolevas peatükis 

käsitletakse. Bränd on vahend, mille abil saab organisatsioon eristuda konkurentidest, mille 

abil saab ettevõte ennast tuvastada ning muuta töötajad lojaalseks (Kuusik 2010:190). ֦Toode 
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on see, mida ettevõte toodab ja bränd on see, mida tarbija ostab "– nii on väitnud brändi 

kujundamise ekspert Kapferer  juba 1998.aastal (Kapferer 1998: 22). 

Ettevõtte brändi imago hõlmab täiendavaid brändi väärtusi, mis on ettevõtte  ja tema 

kaupade/teenustega omavahel seotud. Selleks peetakse tarbijate emotsionaalset vastust 

brändile, tuginedes nende korduvatele kogemustele, mis toob kaasa brändi atribuutide 

personifikatsiooni ning mis eristab seda konkurentidest (Zarantonello, Pauwels-Delassus 

2016: 10). 

Mida paremini on sihtrühma ootused kooskõlas tööandja lubadustega, seda atraktiivsemana 

tööandjat tajutakse (Brandem 2018). Bränd pole ainult logo või kaubamärk, see on palju 

enamat. Ettevõtte brändi moodustab tema ajalugu, unikaalne meeskond ja tublid töötajad. 

Need tegurid moodustavad tugeva maine, mida uued töötajad tööd otsides väärtustavad (Fisher 

2014:14). 

Brändi põhifunktsioonideks on: 

 eristamisfunktsioon 

 identifitseerimisfunktsioon 

 väärtustav funktsioon ( Arvola 2002: 8). 

Kaks esimest funktsiooni avalduvad tarbija kaudu ostuotsuse mõjutamisel. Bränd aitab tõsta 

esile mingit konkreetset arvamust. Bränd edastab ka informatsiooni teatud sihtgrupile 

kvaliteedi, päritolu ja muude omaduste põhjal. Oma diplomitöös 2000. aastal on autor  Margus 

Mändmets lisanud kolmandaks funktsiooniks väärtustava funktsiooni. Igal brändil on oma 

väärtus- tööandja brändi väärtuseks on tema töötajad, tarbijabrändi väärtuseks on tooted. 

Bränd koosneb alljärgnevatest osadest: 

 brändi identiteet 

 brändi imidž 

 brändi personaalsus ( Johansson, Carlson 2015: 6). 
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Edukas bränd nõuab puhast ja kindlat  identiteeti. Brändi identiteet koosneb selle nimest, 

logost, brändi vanusest, riigist, toote/teenuse kategooriast. Brändi imidž on arusaam brändist, 

mida peegeldavad tarbijate mälupildid ( Johansson, Carlson 2015: 8). Brändi personaalsus 

ilmneb järk-järgult igast koostoimest, mida tarbija näeb. Brändi personaalsust on nimetatud ka 

brändi stiiliks. (Batey 2016: 106). Ka tööandja bränd hõlmab endas eelmainitud osi, sest 

brändil peab olema identiteet, imidž ja personaalsus. 

 

1.4. Tööandja brändi kujundamine 
 

Tugev tööandja bränd on hea ettevõtte kaubamärgi osa. Organisatsiooni laitmatu ja  kindel 

bränd aitab lihtsustada värbamisprotsessi, hoiab kokku värbamiskuludelt, vähendab 

personalivoolavust   ja personalitöötaja aega.  Et luua tugev tööandja bränd ettevõttes peavad 

olema täidetud teatud tingimused: 

1. Ettevõtte poolsed hüved (arenemisvõimalused, korrektne juhtimine, organiseeritud töö, 

koolitused, boonused ja muud hüved); 

2. Tööandja maine on tööturul hea ja ettevõttest peetakse lugu (Brandem 2018). 

Tugeva tööandja brändi loomisel on mitu etappi, mis aitavad tööandja brändi kujundada. 

Reeglina on tööandja brändi loomisel viis etappi (Vannas 2016):  

1.analüüs 

2. väärtuspakkumine 

3. juurutamine 

4. kommunikatsioon 

5. hindamine ja parandamine. 

Esiteks on vaja teadvustada, milline on tööandja sisemine ja välimine nägu. Olemasolevad 

töötajad loovad ettevõtte sisemise pildi. Välise kuvandi moodustavad inimeste arvamused ja 

arusaamad, kes ettevõttes igapäevaselt ei tööta. Töötajate otsinguil peabki kõigepealt hindama 
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tööandja välist poolt just õigete sihtrühmade seas. Seega esimene etapp koosneb analüüsist ja 

see omakorda õige sihtgrupi identifitseerimisest. (Vannas 2016) 

Tööandja väärtuspakkumine on ettevõtte kultuuri omaduste ja materiaalsete ja 

mittemateriaalsete hüvede pakett. Etapp koosneb omadustest, milleks on näiteks eristumine 

konkurentidest, töötajate lojaalsus ja organisatsiooni maine kui ihaldusväärse ettevõttena. 

(Stubender-Lõugas 2011: 11) 

Juurutamise etapp on aeganõudev, rahulikus tempos arenev ja väga arutletud. Siinkohal on 

tähtis kaasamine ja see tegevus vajab aega, et saavutada edukas tulemus. (Vannas  2016) 

Tänapäeval on inimeste vaheline kommunikatsioon väga kiire ja tähtis. Kommunikatsiooni 

etapp koosneb kommunikatsiooniplaanist, mis koosneb sisemiste ja välimiste huvigruppide 

ootustest mingi konkreetse sõnumi koostamisel ja levitamisel. Internet on koht, kus jagatakse 

omavahel palju infot ja jagatakse oma arvamust, sealjuures ka ettevõtte kohta. (Vannas 2016) 

Tööandja brändi loomise viimane etapp on hindamine ja parandamine. Hindamiseks on 

ettevõttes päris palju võimalusi, näiteks heaolu-uuringud, töötajate tagasiside lahkumisel ja 

regulaarsete küsitluste koostamine. Info hindamiseks saadakse nii praegustelt kui ka lahkunud 

töötajatelt ja efektiivse protsessi loomiseks peab seda järjepidevalt tegema. Kui olukord ja 

probleemid kaardistatud, tuleb hakata kitsaskohtadega tegelema, et saavutada tugev tööandja 

bränd. Seega protsess on lõputu ja elav. (Vannas 2016) 

Võrdlemaks Eesti ja välisallikate brändi loomise protsessi, on teoreetilises taustas tutvustatud 

autori Lesley Everett`i Walking TALL metoodikat, mis on üldise brändi loomise protsessiga 

vägagi sarnane. Lesley Everett on arendanud välja Walking TALL metoodika, mis aitab 

ettevõttel saavutada  teatud taseme koos ettevõtte väärtustega inimeste seas, keda pole veel 

värvatud. (Everett 2016: 24) Protsess tööandja brändi loomisel koosneb 4 tasemest ja on 

kujutatud joonisel 3. 

 

Etapp 1- brändi väärtuste selgeks tegemine 

Etapp 2- lünkade määratlemine  

Etapp 3- käitumise ja brändi iseloomu kujundamine         
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Etapp 4- hoo pidamine 

 

 

Joonis 3. Brändi protsess. Walking TALL meetod. (Everett 2016). 

Erinevus kahe protsessi vahel on tegelikult väike, põhimõte on siiski sama, kuid viimases 

puudub parandamine kui tegevus. Everett`i viimane protsess on sarnane Kristi Vannase 

juurutamise etapiga, mis nõuab aega ja kannatust tulemusliku eesmärgi saavutamiseks. Etapp 

4 annab kindla märgi, et protsessi tuleb võtta mõistlikult ja mitte kiirustada. Kõik strateegiad 

ja süsteemid tuleb kaalutledes paika panna arvestades kõiki sihtgruppe silmas pidades. 

(Everett 2016: 26) 

 

1.4.1. Väärtuspakkumine 

 

Brett Minchington defineerib tööandja väärtuspakkumist Employer Value Proposition (EVP) 

kui tööandja lubadust, kus on määratletud tegurid, mis on meeldivad töötajale (Minchington 

2017). Töötajatele meeldib kui nad tunnevad, et on ettevõttele tähtsad ja tänu nendele on 

organisatsioon edukas. 

Tööandja väärtuspakkumine sisaldab järgmisi elemente (Nowell 2018): 

 Hüved- hõlmab hüvitisi, tervise- ja pensionihüvitist ning puhkust 

 Töö- hõlmab töö ja huvide ühtlustamist ja töö- ja eraelu tasakaalu 

 Organisatsioon- hõlmab turupositsiooni, toote/teenuse kvaliteeti ja sotsiaalset vastutust 

 Võimalus- hõlmab karjääri- ja arenguvõimalusi ning organisatsiooni kasvumäära 

 Inimesed- hõlmab juhtimise kvaliteeti, töökaaslaste kvaliteeti, kõrgema juhtkonna 

mainet ja suhtlemist.   

Viis tööandja väärtuspakkumise kategooriat on illustratiivselt toodud joonisel 4. 

 

 

Walking TALL meetod 
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TÖÖANDJA 

VÄÄRTUSPAKKUMINE 

 

 

 

HÜVED  TÖÖ ORGANISATSIOON VÕIMALUS INIMESED 

  

 

 

 

 

 

Joonis 4 . Tööandja väärtuspakkumise elemendid  (Nowell 2018). 

Igas mudelis, millest brändi protsess on tuletatud, on EVP kriitiline komponent. Seda saab 

kirjeldada kui selget pilti ettevõttest ja kui  tööandjast, kel on omad pakkumised ja nõudmised. 

See peaks hõlmama kogu organisatsiooni kultuuri, juhtimisstiili, töötajate tulemuslikkuse, 

tööandja maine ja kuvandi tootest/teenusest. Väärtuspakkumine annab edasi põhilise sõnumi, 

mida bränd edastab. (Robertson, Khatibi 2012) 

 

1.5. Personali värbamine 
 

Personali värbamine on tegevus, mille käigus informeeritakse ja kutsutakse  nõutavate 

oskustega töötajaid kandideerima vabale ametikohale ettevõttes. Personalijuhtimise eesmärk 

on tagada töö tulemuslikkus nii töötaja, ettevõtte kui ka ühiskonna poolt. Töötaja, kes värbab 

ettevõttesse töötajaid peab olema pädev ja valima kandideerijate seast ettevõtte huve silmas 

pidades lojaalse ja tööka töötaja. (Alas 2008: 97) Inimesi valitakse ettevõttesse vastavalt 

vajadusele, mis tekib kas uute ametikohtade loomisel või töötaja lahkumisel (Allikvee jt 

2002:13). Ettevõte peab tegema valiku, missuguse kanali kaudu ta endale sobivat töötajat 

otsib. Võimalus on panna üles kuulutus ajalehte, erinevatesse internetiportaalidesse, kasutada 
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personaliotsinguettevõtete abi, kuulutada kodulehel või pöörduda otse Töötukassasse. 

Valikuid ja variante on tänapäeval palju. Eelkõige tuleb ettevõttel, kes töötajaid otsib, 

koostada atraktiivne kuulutus, kus on selgelt välja toodud ettevõtte nõudmised kandidaadile ja 

tegelikule vastavad töötingimused. Kanali valikul tuleb lähtuda sihtrühmast, keda töötajaks 

vajatakse ja kuidas nende tähelepanu võita (Mikiver 2010:34). Enne töötaja värbamist peab 

teadma, mida antud ametikoht hõlmab. Tuleb formuleerida töö-ülesanded, ametikohaga 

seonduvad kohustused ja küsimused. (Töötaja…2010:15) 

Töötajate värbamine vajab juhtimisstrateegiat ja vastutajat. Organisatsioonide muutuv 

struktuur, töö olemuse teisenemine ja gruppide tekkimine nõuab personaalseid lähenemisviise. 

(Inimeste 2010: 14) Iga ettevõte on loonud oma süsteemi, kuidas töötajaid värvata. Tihti on 

selleks inimene/inimesed, kelle tööülesandeks on värvata ettevõttesse häid töötajaid. Personali 

värbamise allikad ja vahendid on toodud joonisel 5, et paremini selgitada värbamise protsessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Personali värbamise allikad ja vahendid (Türk, Siimon 2003:178). 

Värbamisprotsess saab enamasti alguse vabast ametikohast ettevõttes ja viib edasi 

kandideerimiseni. Kandideerimisinfo on erinevates infoallikates avalikustatud ja täpsustatud 

Värbamise 

protsess 

Värbamise alternatiivid 

Organisatsiooni-

sisesed allikad 
Organisatsiooni

-välised allikad 

Organisatsiooni-

sisesed vahendid 
Organisatsiooni-

välised vahendid 
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nõutud ametikoha nõuete ning tingimustega. Uue töötaja otsingud on ettevõttele aeganõudvad 

ja rasked, sest soovitakse leida kõigist variantidest parim. Ette rutates tuleb kohe valida õige 

inimene, et pärast mitte kahetseda valuliku lahkumisega. Selleks peab olema alguses väga 

põhjalik- uurima kandideerija tausta ja kuulata ära soovitajad (Heinsalu 2007:30). Personali 

värbamine kui protsess kulmineerub sobiva kandidaadi leidmisega. Enne kulminatsiooni on 

vaja läbida erinevad etapid, milleks on (Alas 2005 : 55): 

1. Kindla värbamisstrateegia ja plaani koostamine; 

2. Kandidaatide otsing; 

3. Sobivate kandidaatide sõelumine; 

4. Teatud hulga kandidaatide säilitamine. 

Enne, kui asutakse sobivat töötajat otsima, pannakse paika kindel plaan ja töötatakse välja 

strateegia, mis algab vakantse töökohaga ning lõppeb sobiva kandidaadi leidmisega. 

Strateegiline plaan uue töötaja värbamisel hõlmab kindlaid kriteeriume töötajale, juhtkonna 

ootusi ja majanduslikku aspekti kulutuste näol. (Chapman 2010:125) Tähtis on eelnevalt 

mõelda ka kuludele, mis värbamisega kaasnevad või kellegi kolmanda töötaja tööle, kes on 

värbamisse kaasatud. 

Kandidaate võib laekuda reeglina suurel hulgal ja sel juhul on mõistlik säilitada neid 

töölesoovijaid, kes ühe või kahe omaduse pärast ei vasta etteantud tingimustele, sest 

valikuküsimustes tuleb siiski kandidaat ära kuulata temaga kokku saades või vesteldes ning 

alles seejärel langetada otsus. Enne otsuse langetamist on tähtis, et kandidaatidega on 

vestelnud juhid, kes teda oma meeskonda soovivad. Siinkohal tasub kuulata ka oma praegusi 

töötajaid, sest nemad saavad anda häid soovitusi uue töötaja leidmiseks. Selline pöördumine 

näitab, et ettevõte hoolib oma töötajate  arvamusest ja hoolib neist. (Yate 2001: 35) 

Töötajaid ettevõttesse võib leida mitmel erineval viisil, alustades Töötukassaga ja lõpetades 

suulise informatsiooniga, mis levib tuttavate, sõprade ja sugulaste vahel. Selle vahemiku sisse 

jäävad veel erafirmad, kes tegelevad töötajate värbamise ja valikuga, õppeasutused, kust saab 

alguse ettevõttepraktika kogemus ja edasine töösuhe, erinevad kuulutused ja reklaam 

ajakirjanduses, interneti lehekülgedel ja töökuulutusteated paberkandjatel erinevates kohtades 

ja ettevõtetes. (Chapman 1999:28) 
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Personali värbamine koosneb organisatsiooni sisesest ja välisest värbamisest ning põhineb 

ettevõtte sisestel ja välistel allikatel ja vahenditel (Türk 2005:103). Värbamise kavandamisel 

peab ettevõte kindlaks tegema kindlad allikad ja vahendid, mille alusel jätkub 

värbamisprotsess. Tänapäeval ei võistle kandidaat töökoha pärast, vaid tööandjad kandidaatide 

pärast ja õnnestumisest tööturul sõltub ettevõtt edu. 

Eesti tööturu kvaliteet ei vasta täiel määral vajadustele, sest teatud oskusega inimesi on üle ja 

osa töötajatest lahkub võõrriiki. Demograafiline olukord Eestis survestab tööturgu aastani 

2050, sest tööealine rahvastik aina väheneb. (Servinski 2008: 36) Ettevõtte äriedu keskmes on 

ettevõtte meeskond, keda väärtustades ja usaldades on võimalik ära hoida töötajate väljarännet 

(Gratton 2000: 9). 
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2. TÖÖANDJA BRÄNDI MÕJU VÄRBAMISELE LASITA 

MAJA GRUPIS 

 

2.1.Lasita Maja grupi üldiseloomustus 

Puidutööstuse sektorit peetakse üheks kiiresti arenevaks valdkonnaks Eestis. Üle poole Eesti 

pinnast on metsa all. Eesti puidutööstuse toodangumaht on tõusnud kõigi aegade kõrgeimale 

tasemele ning puidutööstus on Eestis kõige kiiremini kasvava lisandväärtusega 

tööstussektor. (Eesti puidutööstuse …2017). Eesti majandus sõltub metsa- ja puidutööstusest 

tasakaalustades väliskaubanduse bilanssi. Ettevõtted puidutööstussektoris paistavad silma 

väljaspool Eestit, eksportides oma toodangut. Eesti on üks suurimaid  puitmajade eksportijad 

Euroopas. (Aitsam 2017) 

Käesolev magistritöö kajastab Lasita Maja grupi  kolme ettevõtte tegevust ja arvulisi näitajaid. 

Lasita Maja Eesti gruppi kuuluvad ettevõtted: Lasita Maja AS (aiamajade spetsialiseerimata 

hulgikaubandus, müük ja logistika), Lasita Maja Production AS (kokkupandavate puitehitiste 

ja nende elementide tootmine), Bohlen AS (sõrmjätku ning puidust avade, nagu uste, akende, 

aknaluukide ja nende raamide tootmine), Nordic-Holz OÜ (eritellimusel ja suuremate 

aiamajade, sh 70-mm seinapaksustega aiamajade, kokkupandavate puitehitiste ja nende 

elementide tootmine ja müük). Töö raames vaadeldakse ettevõtteid Lasita Maja AS, Lasita 

Maja Production AS ja Bohlen AS, kuna need asuvad Tartus ja töö autoril on ligipääs 

andmetele. 

Lasita Maja grupi esimene ettevõte asutati 1998. aastal Tartus Eesti kapitalil. Lasita Maja 

grupi ettevõtted tegelevad puidust aiamajade tootmisega. Enamus toodangust suundub 

ekspordiks Saksamaale, Prantsusmaale, Inglismaale, vähem Itaaliasse ja Norrasse. Ettevõte 

tegeleb edukalt nii 21/28/34/44 kui ka 70 mm seinapaksusega aiamajade, paviljonide, kuuride, 

garaažide ja laste mängumajadega. Toodetakse ka eriprojekte kliendi soovil tellimustööna. 
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Kauba valikus on enam kui 500 erineva mudeli. Lasita Majal on ISO 9001 sertifikaat 

kvaliteedijuhtimissüsteemis ja FSC sertifikaat puidu kasutamise kohta. Toormaterjal saabub 

valdavas osas Venemaalt. (Lasita … 2018) 

Alates 2014.aastast kuulub 90 % Lasita Maja aktsiatest Hollandi ettevõttele Outdoor Life 

Group Holding B, ülejäänud 10% kuulub ettevõtte OÜ Skywood kaudu Kaido Maisveele. 

(Matsalu: 2016). Lasita Maja käive oli 2017. aastal 30 miljonit eurot. 2018. aastaks 

plaanitakse käibe kasvu 38 miljoni euroni, kuid heitlik suvi kogu Euroopas sellist tulemust 

ennustuste kohaselt ei too. 

Lasita Maja peamiseks konkurendiks Eestis  on AS Palmako, kes samuti toodab puidust maju 

ja ekspordib valmistoodangu Euroopasse. Lasita Maja ja Palmako toodang on väga sarnane ja 

konkurets kahe ettevõtte vahel tihe. Kuna Lasita Maja on ekspordile orienteeritud ettevõte, siis 

peavad töö ning selle töö tulemus vastama eksportmaade nõudmistele. Selle saavutamiseks 

tuleb hankida ning kasutada vastavat informatsiooni ning omandada eksportmaadest tulnud 

teadmisi ja nõudmisi.  

Ettevõtte Eesti neljas ettevõttes töötab kokku 238 töötajat 26.03.2018.aasta seisuga. 

Töötajaskonna moodustavad  nelja ettevõtte (Lasita Maja Production AS, Lasita Maja AS, 

Bohlen AS ja Nordic-Holz OÜ) tootmistöölised ja administratiivtöötajat. Ametikohti on 

tehases mitmeid: pakkija, kiletaja, erinevate puidutöötlemispinkide operaatorid, erimajade 

spetsialistid, abitöölised, assistendid, tõstukijuhid. Administratiivtöötajaskonna moodustavad 

assistendid, spetsialistid ja juhid.  Grupi Eesti kõige suuremas ettevõttes Lasita Maja 

Production AS-s töötab 139 töötajat, suuruselt teises ettevõttes Bohlen AS-s  töötab 50 

töötajat, ettevõttes Lasita Maja AS töötab 39 töötajat ja 10 töötajat töötab ettevõttes Nordic-

Holz OÜ. Kõik andmed on toodud 26.03.2018.aasta seisuga.  Lasita Maja Eesti grupi 

ettevõtted ja töötajate arv  on toodud joonisel 6. 
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Joonis 6. Lasita Maja gruppi kuuluvate ettevõtete töötajate arv  26.03.2018. a. seisuga (Lasita 

Maja andmebaas). 

Lasita Maja grupis töötavad mehed ja  naised. Mehed moodustavad 61 % töötajatest, kuna töö 

on füüsiline ja ametikohti suunatud meestele rohkem. 39 % töötajatest on naised, kes valdavas 

osas tegelevad pakkimise ja kiletamisega.  

 

2.2.Lasita Maja personalipoliitika 
 

Lasita Maja  kui organisatsiooni hea käekäik põhineb kõigi töötajate ühisele eesmärgile 

suunatud meeskonnatööl. Sellise koostöö aluseks on oma kohustuste ja ametialase rolli täpne 

täitmine ning ühiselt töötamisest õige arusaamine. Ühise eesmärgitunnetuse kujundamine ja 

süvendamine on personalitöö oluliseks lõiguks. Lasita Maja juhtkond püüab ühendada 

töötajate isikliku initsiatiivi ja soovi ennast teostada Lasita Maja kui terviku eesmärkide 

saavutamisega. Iga Lasita Maja grupi töötaja vastutab täielikult oma töö tulemuste eest. Kas 

iseseisvalt või meeskonnas, peab töötaja suutma anda eesmärgistatud tulemuse õigel ajal, 

planeeritud kulude ja ettenähtud kvaliteedi tasemel. (Kirotar 2013) 

Toetamaks pidevat arengut ja enesetäiendamist süsteemialaste ning tööde teostamise 

tehnoloogiaalaste teadmiste omandamisel, viiakse ettevõttes läbi sisekoolitusi ja  

Bohlen AS; 50 

Lasita Maja 
Production AS; 139 

Lasita Maja 
AS; 39 

Nordic-Nolz OÜ; 10 

Bohlen AS

Lasita Maja Production AS

Lasita Maja AS

Nordic-Nolz OÜ
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juhtimissüsteemi siseauditeid. Töötajate koolitusvajadus selgitatakse välja arenguvestluste 

käigus. (Kirotar  2013) 

Personalipoliitika sisedokument selgitab Lasita Maja eesmärke ja rakendusvaldkondi, kus 

kehtestatakse ühtsed põhimõtted personalitööst ning millest lähtuvad kõik Lasita Maja grupi 

juhid ja töötajad. Personalitöö aluseks on väljatöötatud personalipoliitika, mille põhilisteks 

eesmärgikategooriateks on personali efektiivsus ehk tööjõu rakendamine kõige tõhusamal 

viisil ning objektiivsus töötajaid puudutavate otsuste tegemisel ja töötajate hindamisel. 

Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on tagada, et organisatsioonis töötaksid 

õppimisvõimelised ja enesearendamisest huvitatud, kõrget kvalifikatsiooni omavad, 

teotahtelised ja pühendunud inimesed, kes on suutelised ellu viima ettevõtte üldeesmärke ja 

visiooni. Ettevõtte personalipoliitika põhiteesid on järgnevad (Kirotar 2013): 

1. Ettevõtte suurimaks varaks on ettevõtte ühiste eesmärkide saavutamisele pühendunud 

töötajad. 

2. Ettevõte tähtsustab ühistele eesmärkidele suunatud, üksteist toetavat ja innustavat 

meeskonnatööd. 

3. Lasita Maja areng muutuvas keskkonnas saab toimuda ainult ettevõttes töötavate 

inimeste arengu kaudu. 

4. Ettevõte toetab õppimist teiste vigadest, oma vigadest õppimine on kohustuslik. 

5. Tõsiselt võetakse ainult nende töötajate konstruktiivset kriitikat, kes pakuvad 

mõistlikke ja parendavaid alternatiivseid lahendusi. 

6. Positiivse motivatsiooni tekitamine ning selged eesmärgid on parimateks arengu 

mootoriteks. 

7. Mida suurem on töötaja panus ettevõtte edukusse, seda olulisem on juhtidel seda 

panust vääriliselt tunnustada. 

8. Tunnustamise aluseks on saavutatud tulemused ja eesmärkide täitmine. 

9. Töötaja saab teha oma tööd hästi siis, kui juhid on andnud talle hea tagasiside tehtud 

töö kohta.  

Lasita Maja kui organisatsiooni hea käekäik põhineb kõigi töötajate ühisele eesmärgile 

suunatud meeskonnatööl. Sellise koostöö aluseks on oma kohustuste ja ametialase rolli täpne 
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täitmine ning ühistegevusest õige arusaamine. Ühise eesmärgitunnetuse kujundamine ja 

süvendamine on personalitöö oluliseks lõiguks. (Sealsamas) 

Lasita Maja juhtkond püüab ühendada töötajate isikliku initsiatiivi ja soovi ennast teostada 

Lasita Maja kui terviku eesmärkide saavutamisega. Iga Lasita Maja kontserni töötaja vastutab 

täielikult oma töö tulemuste eest. Kas iseseisvalt või meeskonnas, peab töötaja suutma anda 

eesmärgistatud tulemuse õigel ajal, planeeritud kulude ja ettenähtud kvaliteedi tasemel. 

(Sealsamas) 

Lasita Maja areng muutuvas keskkonnas saab toimuda ainult töötavate inimeste arengu kaudu. 

Seega on töötajate valmisolek pidevaks enesetäiendamiseks oluline. Lasita Majas on loodud 

kvaliteedijuhtimissüsteem, et protsesside kirjeldamise, koolitamise, informatsiooni liikumise 

korraldamise ja kontrollimise kaudu püüda ennetada vigade tekkimist. Vigade tekkimisel on 

oluline see, kuidas vigu käsitleda ja nendesse suhtuda. Toetamaks pidevat arengut ja 

enesetäiendamist süsteemialaste ning tööde teostamise tehnoloogiaalaste teadmiste 

omandamisel, viiakse ettevõttes läbi sisekoolitusi ja juhtimissüsteemi siseauditeid. Töötajate 

koolitusvajadus selgitatakse välja arenguvestluste käigus. Töötajate täiendkoolituseks 

kasutatakse nii teoreetilisi kui ka praktilisi sise-ja väliskoolitusi. Õppimine töö käigus on 

tähtsal kohal. Kogemusi saab omandada tehases erinevatel töölõikudel. Praktilisel väljaõppel 

konkreetses töölõigus on suur väärtus samas lõigus töötamiseks. (Sealsamas) 

Teotahte ja positiivse motivatsiooni tagamise olulisemateks teguriteks Lasita Majas on 

töötajate hindamine ja tasustamine vastavalt igaühe panusele, tunnustamine ja julgustamine, 

mille kaudu äratatakse inimestes soov eneseteostuseks, töötajate pidev informeerimine 

ettevõtte eesmärkidest ja tegevuse tulemustest, tööalase kvalifikatsiooni tõusule 

kaasaaitamine, volituste tegelik olemasolu tööalaste küsimuste lahendamiseks, 

demotiveerivate faktorite kõrvaldamine ja Lasita Maja kui terviku hea maine. (Kirotar 2016) 

Ettevõtte töötasustamine ja muud motivatsioonisüsteemid suunatakse selleks, et toetada 

orienteeritust Lasita Maja eesmärkide ja põhimõtete elluviimisele, seejuures toetada pidevat 

toodete ja teenuste kvaliteedi parendamist ning klientide rahulolu saavutamist, töötajate 

tööalaste tulemuste saavutamist ja töö efektiivsust, erialase professionaalsuse kasvu ja 

isiklikku arengut, kokkulepete täitmist ja meeskonnatööd. (Sealsamas) 
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Töökorraldus ettevõttes võimaldab nii ettevõtte kui terviku kui ka selle üksiktöötajate ja 

meeskondade töö tulemuslikkuse ning püstitatud töö-ja arengualaste eesmärkide saavutamise 

mõõtmist. Ettevõtte juhtkond on võtnud endale kohustuseks luua tingimused, et töötajad 

saaksid teenida konkurentsivõimelist töötasu, oleksid kõrgelt väärtustatud, tunnustatud ja 

lugupeetud ning võiksid ennast tunda kindlalt oma tuleviku ees. Need põhimõtted kehtivad nii 

tööliste, administratsiooni kui ka juhtide kohta. (Sealsamas) 

Lasita Maja juhtkonna eesmärgiks on muuta töötamine Lasita Maja grupis prestiižikaks ja 

tasuvaks nii, et ettevõttel oleks võimalik valida personali kõrgelt kvalifitseeritud tööliste ja 

spetsialistide hulgast ning, et juba tööl olevad töötajad väärtustaksid kõrgelt võimalust töötada 

Lasita Majas. Lasita Maja inimressursijuhtimise struktuur on toodud Lisas 3. 

Lasita Maja brändi pole teadlikult kujundatud, bränd on tekkinud aastatega. Käesoleva 

uuringu tulemused aitaksid samuti kaasa eduka brändi kujundamise protsessi. Ettevõtte 

juhtkond ootab väga käesoleva uuringu tulemusi ja käitub vastavalt tulemustele. Uuringu 

tulemused on tähtsad, sest sellest sõltub, kas grupp värbab ettevõtte, kes hakkab tegelema 

eduka brändi kujundamisega või mitte. Uuringust peab selguma, kas selleks on vajadus või 

mitte. 

 

2.3.Uurimismetoodika  

 

Käesoleva magistritöö eesmärgi täitmiseks on autori poolt teostatud kvantitatiivne 

juhtumiuuring Lasita Maja Eesti grupi kolmest tööandjast: Lasita Maja Production AS, Lasita 

Maja AS ja Bohlen AS ja võrdlusuuring ettevõttega mitte seotud inimestest. Kvantitatiivse 

uurimismeetodiga väljendatakse töös arvandmeid. Uurimismeetodiks on valitud ankeetküsitlus 

paberkandjal ja veebiküsimustik Google Forms keskkonnas. Lisaks on läbi viidud 

poolstruktureeritud intervjuu ettevõtte tootmisjuhiga. Autor analüüsis käesoleva uuringu 

tulemusi demograafiliste näitajate põhiselt, et saada faktipõhist informatsiooni 

parendusettepanekute tarbeks.  

Käesoleva magistritöö empiirilise osa läbiviimise etapid on järgnevad: 
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 Eelnev taustauuring ettevõttele 

 Küsimustike koostamine töötajatele ja võrdlusgrupile 

 Küsimustike läbiviimine 

 Intervjuu üksuse tootmisjuhiga 

 Küsimustike kokkuvõte 

 Intervjuu kokkuvõte 

 Ankeetküsitluse ja veebiküsimustiku analüüs 

 Tulemuste koostamine 

 Järelduste ja kokkuvõtete koostamine 

 Üldkokkuvõte 

Käesoleva magistritöö metoodika valikul on lähtutud kahest erinevast küsitlusest, mis on 

koostatud uuritava töö  sihtgruppidele. Töös on võrreldud Lasita Maja töötajaid ja ettevõttega 

mitte seotud inimesi. Võrdlus annab hea ülevaate organisatsiooni tööandja brändist, sest 

koosneb nii sisemistest kui ka välistest teguritest. Analüüsi on autor koostanud küsimustike 

vastuseid analüüsides. 

 Autor on kvantitatiivse uuringu tarbeks koostanud: 

1. Ankeetküsitluse grupi kolme ettevõtte töötajatele, et kindlaks teha ettevõtte sisene 

tööandja bränd ja kas see võib mõjutada värbamisprotsessi. 

2. Veebiküsimustiku ettevõttega mitte otseselt seotud inimeste seas, et teada saada, mida 

arvab võrdlusgrupp  ettevõtte brändist. 

Ankeetküsitluse küsimused on suunatud uuritava grupi tööandja brändile ning kooskõlas 

tööjõu värbamise ja voolavuse teemadega. Ankeetküsitluses anti vastuseid erinevatele 

küsimustele tööandja brändist ning vastustest on koostatud joonised ja analüüs. Anonüümne 

küsimustiku protsess on läbi viidud kolmes uuritavates ettevõtetes ajavahemikul 

20.03.2018.a.- 26.03.2018.a. Uuritud on Lasita Maja Production AS, Bohlen AS ja Lasita 

Maja AS töötajaid. Uurimistöö tarbeks pole uuritud grupi ettevõtet Nordic-Holz OÜ, kuna 

autoril puuduvad andmed ettevõtte kohta. Ankeetküsimustik viidi läbi 156 töötajaga: 

ettevõttest Lasita Maja Production AS 89 töötajat, ettevõttest Lasita Maja AS 28 töötajat ja 

ettevõttest Bohlen AS 39 töötajat. Valimi moodustasid 156 töötajat ettevõtte grupi kolmest 
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ettevõttest kokku. Kolme ettevõtte üldkogum koosneb 228 töötajast. Valimi moodustas 68 % 

töötajatest.  Küsimustikule vastasid tootmistöölised ja administratiivtöötajad ettevõtte 

ruumides perioodil 20.03.2018.-26.03.2018.aastal. Igale töötajale oli tagatud küsimustiku 

täitmiseks oma privaatne eraldusala ja vaikne keskkond. Kuna küsimustikku täitsid ka vene 

keelt kõnelevad vastajad, eraldati neile küsimustiku täitmiseks lisaaega. Ankeet sisaldas nii 

avatud kui ka suletud küsimusi. Avatud küsimustele said vastajad ise vastuse kirjutada, 

lähtudes oma mõtetest ja arvamusest. Suletud küsimustel olid vastusteks skaalad ja 

vastusevariandid. Küsimused olid koostatud spetsiaalselt käesoleva magistritöö tarvis.  

Veebiküsimustik saadeti autori tuttavate ja juhututtavate meiliaadressidele ja jagati 

sotsiaalmeedias. Võrdlusgrupi moodustasid autori tuttavad, et uurida, kas inimesed tunnevad 

Lasita Maja nime, ettevõtet, ettevõtte tegevusala ja mainet. Küsimustik saadeti Google Forms 

süsteemis 100 isiku e-posti aadressile ja jagati sotsiaalmeedias Facebook. Küsimustik sisaldas 

nii avatud kui ka suletud küsimusi. Avatud küsimustele said vastajad ise vastuse kirjutada 

¸¸Muu´´ vastuse juurde, lähtudes oma mõtetest ja arvamusest. Suletud küsimustel olid 

vastusteks skaalad ja vastusevariandid. Küsimused olid koostatud spetsiaalselt käesoleva 

magistritöö tarvis. Valimi moodustasid 78 inimest. Üldkogum koosnes 100 inimesest. 

Veebiküsimustikule vastas 78 % vastajatest. Küsimustikus on kasutatud kõikjal ettevõtte üldist 

nime Lasita Maja kui grupi üldise nimena. 

Autor viis lisaks kvantitatiivsele uuringule läbi intervjuu ettevõtte tootmisjuhiga, kes on 

ettevõttes töötanud  alates aastast 2001. Intervjuu küsimused koos vastustega on toodud Lisas 

5. Intervjuu toimus ettevõttes koha peal. Intervjuu esimeses osas uuriti tööandja brändi ja 

värbamise põhimõtteid. Intervjuu teise poole moodustasid küsimused tööjõu voolavuse ja 

erinevate tööjõu probleemide kohta uuritavates ettevõtetes. Adekvaatse ja uue informatsiooni 

saamiseks olid küsimused juhile avatud ja autor ei avaldanud oma arvamust enne kokkuvõtete 

tegemist. 

Teiseste andmeallikatena kasutatakse töös ettevõtete aruandeid, varem läbi viidud uuringute 

andmeid, statistikaaruandeid, andmebaase, arhiivimaterjale. Varem on ettevõttes läbi viidud 

küsitlusi töötajate lahkumisel ning on toodud põhjused, miks töötajad ettevõttest lahkuvad. 

Ettevõtte andmebaasidest sai käesoleva töö autor palju informatsiooni tööjõu voolavuse ja 

töötajate arvulise seisu kohta.  
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Andmete kogumisel Lasita Maja grupi ettevõtetes esines erinevaid puudusi. Küsimustikele ei 

vastanud 100 % töötajatest, kuna osa töötajaist viibis haiguslehel või puhkusel (õppepuhkus, 

tasustamata puhkus, lapsehoolduspuhkus) ja osa tööpostil seoses tootmise eripäraga (tootmine 

on pidev protsess ja töö seiskumine pole võimalik). Raske oli ka suhelda töötajatega, kuna 

ettevõttes oli/on  kiire hooaeg. Hooaeg algab märtsikuust ja kestab augustikuuni. Sel perioodil 

on tootmine intensiivistunud ja aega muudeks tegevusteks ei leidu. Ettevõttest Lasita Maja 

Production AS osales küsimustike vastamisel 89 töötajat 139-st. 36 % ei vastanud 

küsimustikele. Ettevõttest Bohlen AS täitsid ankeeti 78 % töötajatest. Mõlemas ettevõttes 

moodustab põhiosa töötajatest tootmistöölised. Ettevõte Lasita Maja AS vastanute protsent oli 

72, kus  töötajaskonna moodustavad administratiivtöötajad. Ankeet küsimustega on toodud 

Lisas 1 ja veebiküsimustik  Lisas 2. 

 

 

2.4.Värbamisprotsess Lasita Maja grupis 
 

Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on tagada, et organisatsioonis töötaksid 

õppimisvõimelised ja enesearendamisest huvitatud, kõrget kvalifikatsiooni omavad, 

teotahtelised ja pühendunud inimesed, kes on suutelised ellu viima ettevõtte üldeesmärke ja 

visiooni. (Lasita Maja 2016) Lasita Maja grupi ettevõtete värbamistegevust reguleerib 

ettevõtte Lasita Maja AS personaliosakond, kuhu kuulub personalijuht ja personalispetsialist. 

Ettevõtte inimressursijuhtimise skeem on toodud Lisas 3. 

Grupi töötajaskonna moodustavad valdavalt tootmistöölised ning uue töötaja vajadusest  

annab selgelt märku vastav osakonna juht. Ettevõtte Lasita Maja Production AS tootmisjuht 

on Margus Piir, kes on ettevõttes töötanud alates 2001 aastast. Käesoleva töö raames on 

temaga läbi viidud intervjuu, millega  saab tutvuda Lisas 5. Hr Piiril on hea ülevaade 

töötajatest ja nendega seonduvatest probleemidest, kuna juhib grupi üht suuremat ettevõtet. 

Hetkel valitseb Lasita Maja grupis olukord, kus oskustöölisi tööturul napib ja tänu sellele 

tekivad tootmisprotsessis  tõrked ning ületunnitöö vajadus.  

Lasita Maja grupis tehakse valdavalt koostööd internetiportaaliga CV Keskus, kuhu pannakse 

töökuulutus ja läbi mille töölesoovijad ettevõttesse kandideerivad. Töökuulutuses on selgelt 
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välja toodud ametikoha nõudmised, töö-ülesanded ja tingimused. Koos osakonnajuhi ja 

personaliosakonnaga tehakse kandideerijaist esmane valik ja seejärel hakatakse valituks 

osutunud kandidaatidega töövestlusi läbi viima. Vestlus toimub Lasita Maja ruumides koos 

osakonnajuhiga, kes töötajat vajab ning alati osaleb vestlusel ka personalitöötaja. Vestlusel 

selgitatakse kandideerijale töö iseloomu ja  töötingimusi,  küsitakse küsimusi ja vastatakse 

töölesoovija täiendavatele küsimustele.  Edasine protsess näeb ette tootmistööliste puhul 

tehase tutvustust, praktilist testi ja võimalus on osaleda tööga tutvumisega päeval. Alles 

seejärel otsustavad mõlemad pooled, kas sõlmitakse edasine kokkulepe või mitte. 

Lasita Maja grupi personalivaldkonna põhiprobleemiks on tööjõu voolavus. Lasita Maja 

kolme uuritava ettevõtte tööjõu voolavuse määr on keskmiselt 37,19 %. Tööjõu voolavuse 

määr on arvutatud lahkunud töötajate ja töötajate keskmise arvu jagatisena. Lasita Maja grupi 

kolme ettevõtte 2017. aasta tööjõu voolavuse määr on toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Lasita Maja grupi uuritavate ettevõtete tööjõu voolavuse määr 2017. aastal, 

protsentides (Lasita Maja andmebaas) 

 

Ettevõte Töölt lahkunud Keskmine töötajate arv Tööjõu voolavuse määr, 

% 

Lasita Maja Production AS 40 143 27,97 % 

Bohlen AS 29 62 46,77 % 

Lasita Maja AS 14 38 36,84 % 

 

Tööjõu voolavuse määra  üle 30 % nimetatakse kõrgeks. Kuna tööjõu voolavuse määr ületab 

kahes Lasita Maja ettevõttes 30 % piiri, võib järeldada, et voolavus on kõrge. Käesoleva 

magistritöö raames soovib autor uurida, kas tööandja bränd mõjutab ka kõrget tööjõu 

voolavust, kas tööandja bränd võib olla üks voolavuse põhjustest.  

Lasita Maja grupis sõlmitakse töötajaga tööleping, mille alusel teeb töötaja tööandjale tööd, 

alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile ja tööandja maksab selle eest töötajale töötasu 

(Korrektsed töösuhted 2010: 15). Lasita Maja  grupis on Töölepingu lõpetamisel mitmeid 

põhjuseid: 
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 TLS§ 79 - Töölepingu lõpetamine kokkuleppel 
 

 TLS§ 88 (1) 1)- Ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega 

terviseseisundi tõttu 

 TLS§ 85 (1)-  Töölepingu korraline ülesütlemine 

 TLS§ 80 (1)-  Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel 

 TLS§ 88 (1) 3)- On hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või 

rikkunud töökohust. 

Töötaja lahkumise aluseks on töölt lahkumise avaldus, mis on toodud Lisas 4.Töötaja 

tagasiside saamiseks täidab lahkuja personalijuhi poolt koostatud küsitlusvormi lahkumise 

viimasel päeval. Lahkumisankeet on vabatahtlik ja anonüümne. Selline tagasiside vorm annab 

tööandjale detailsemat ülevaadet lahkumiste põhjustest, et edaspidi põhjustele rohkem 

tähelepanu pöörata, kui need on tööandja võimuses. 

Administratiivtöötajate värbamisel on grupp kasutanud ka personaliotsingufirmade abi. 

Viimaseks näiteks saab tuua Tripod personaliotsinguettevõtet, kes otsis ettevõttesse 

finantsjuhti. Värbamine oli edukas ja finantsjuht on ametis. Puuduseks on aeganõudev protsess 

ja suuremad kulud värbamisel. 

Lasita Maja grupp püüab oma töötajaid erineval moel motiveerida, nagu näiteks 

toidukompensatsioon, tasuta transport, ühisüritused, pidupäevade tähistamine ja üldise 

töökeskkonna parendamine.  

 

2.5.Küsitluste analüüs  
 

Tartumaa tööjõuturg on olukorras, kus oskustöölistest napib ja tööandjad näevad kõvasti 

vaeva, et töötajaid ettevõttesse värvata. Tööandja bränd mängib oma osa värbamisel. Tugev 

tööandja on värbamisel edukam ja tegeleb pidevalt nii organisatsiooni sisemise kui ka 

ettevõtte välise kuvandiga. Lasita Maja grupp on suur tööandja, kes annab tööd 238-le 

töötajale 26.03.2018.aasa seisuga. Töö raames on uuritud Lasita Maja grupi kolme tööandjat: 
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Lasita Maja Production AS, Lasita Maja AS ja Bohlen AS. Kõige olulisemad tulemused on 

autor alljärgneva analüüsi käigus välja toonud. 

Tööandja brändi mõjutab töötajate arvamus ettevõttest ja sellega peab iga organisatsioon 

arvestama. Käesolevast uuringust selgus, et üle poole kõigist vastajatest  teadsid enne tööle 

asumist ettevõttest pigem vähe. Autor soovis vastuseid küsimusele ֦Kui palju teadsite enne 

kandideerimist Lasita Maja grupi ettevõtetest" ja võrdlusgrupi küsimusele ֦Kui palju teate 

Lasita Maja grupi ettevõtetest". Ka võrdlusgrupp teab pigem vähe Lasita Maja grupist. See 

näitab, et bränd ei ole piisavalt tuntud ja vajab väljatöötamist. Ehk ajab segadusse ka ettevõtete 

grupi nimi, mis osadel ettevõtetel ja grupil on sarnane, kuid kaks ettevõtet grupi sees on 

erineva nimega. Joonisel 7 on toodud tulemused, kui palju teadsid töötajad enne 

kandideerimist ja võrdlusgrupp üldiselt Lasita Majast. 

 

Joonis 7. Hinnang tööandja tuntusest Lasita Maja grupi ja võrdlusgrupi vastajate seas (Autori 

koostatud). 

Küsimusega ֦Kui palju teadsite ettevõttest enne kandideerimist" ja ֦kas üldse teate ettevõttest 

Lasita Maja" mõõdeti, kui palju töötajad enne kandideerimist teadsid ettevõttest ja kas Lasita 

Maja on võrdlusgrupile tuntud. Vastustest selgus, et ettevõtet teatakse pigem vähe, mis viitab 

sellele, et bränd ei ole üldsusele tuntud ja vajab brändi tuntuse tõstmist.  

Lasita Maja põhitegevusala on puidust aiamajakeste tootmine. Autor küsis ettevõttega mitte 

seotud inimeste käest kontrollküsimuse Lasita Maja toodete kohta. Küsimus ֦Mille poolest on 
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Lasita Maja tuntud" aitas selgust tuua, mida vastajad teavad Lasita Majast. Joonisel 8 on 

toodud võrdlusgrupi vastused ettevõtte toodete kohta. 

 

 

 

Joonis 8. Kontrollküsimus võrdlusgrupile ettevõtte Lasita Maja toodete kohta. (Autori 

koostatud). 

 

Autor koostas põhjusega erinevate toodetega valikute skaala, et tooted oleksid sarnased ja neid 

oleks raske eristada. Tulemusest selgus, et 60 % vastajatest teavad, millega ettevõte tegeleb. 

Paljud sarnased ettevõtted turul tegelevad põhitegevusalana palkmajade ja elementmajade 

tootmisega, aiamajade tootmine on neil lisategevusala (näiteks ettevõte Ritsu AS). Puidust 

mööblit ja puidugraanuleid vastuseks ei valitud.  

Edukas bränd on konkurentsieelis turul. Lasita Maja on oma toodetega üks suurimaid 

eksportijaid Euroopas. Ettevõttes nähakse iga päeva vaeva, et toode oleks kvaliteetne, et 

vältida reklamatsioone. Joonisel 9 on toodud tegurid, mille poolest ettevõtet teatakse. 
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Joonis 9. Vastajate hinnang, mille poolest on  Lasita Maja tuntud (Autori koostatud). 

 

Lasita Maja on tuntud oma toodete poolest nii võrdlusgrupi kui ka töötajate seas. Nii ettevõtte 

töötajad kui ka võrdlusgrupp näevad ettevõtte tuntust ettevõtte kvaliteetsete toodete näol. 

Küsimus ֦Mille poolest on Lasita Maja tuntud" aitab mõõta inimeste teadlikkust ettevõttest. 

Märkimist väärib ka paar erinevust, kus ettevõtte Bohlen AS töötajad arvavad, et ettevõte on 

tuntud oma rahvusvahelise tausta pärast ja võrdlusgrupp märgib ära ettevõtte grupi erilise 

nime ära. 

Inimestel on omad eelistused, missuguse kanali kaudu tööd otsivad ja millist kanalit  

usaldusväärseks peavad. Autor uuris, millise infokanali kaudu tööd leitakse kõige enam ja 

millise infokanali kaudu on vastajad kuulnud uuritavast ettevõttest. Infokanali valikud on 

toodud joonisel 12. 
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Joonis 12. Eelistatuimad infokanalid, mille kaudu vastajad on tööd leidnud (Autori koostatud). 

Tähtsaks peetakse ettevõtte kodulehte ja sõbra/tuttava soovitust. Lasita Majal grupil on üldine 

koduleht, mis on suunatud eelkõige müügile ja miinuseks on personali informatsiooni 

puudumine. Uuringust selgus, et koduleht on siiski väga tähtis vahend, mis mõjutab ka 

tööandja brändi. Autor uuris infokanali teemat, et välja selgitada kodulehe tähtsus. Praegune 

koduleht on müügikeskne ja vajab tulevikus uuendust. Hetkel puudub kodulehel koht, kuhu 

pannakse üles töökuulutused. Kuna kodulehe tähtsus on suur ja eeldab inimeste külastust, siis 

töökuulutuse info võib tulevikus kaasa tuua uusi kandidaate värbamisel. Muu variandi alla 

lisati messide külastamine. Lasita Maja astub iga-aastaselt üles messil Eesti Ehitab, Maamess 

ja Tudengimess. 

Ettevõtte maine on eduka värbamise võtmeküsimus. Ettevõtted, mis on tegutsenud juba 

pikemat aega turul, on kujundanud oma maine aja jooksul. Palju start-up ettevõtteid, kes alles 

alustavad, peavad hakkama alles mainet kujundama. Küsimustikes paluti anda hinnang 
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uuritava tööandja mainele. Küsimus ettevõtte maine kohta on üks uuringu tähtsamaid ja 

tulemused toodud joonisel 13. 

 

Joonis 13. Hinnang ettevõtte mainele (Autori koostatud). 

Uuringutest selgus, et Lasita Maja grupi maine on pigem hea, sest ettevõttega mitteseotud 

inimesed arvasid nii 60 % ja praegused töötajad keskmiselt kõikide ettevõtetest 46 %. 

Küsimus on tähtis, kuna ettevõte maine on kui tööandja kuvand ja mõjutab värbamist. 

Küsimus ֦ Milline on Lasita Maja maine" aitas autoril selgusele jõuda, mida arvavad praegused 

töötajad ja võrdlusgrupp Lasita Maja mainest. Paljud kandideerijad valivad oma tulevase 

töökoha ettevõtte positiivse maine pärast. Kui ettevõttel on hea ja väga hea maine, on ta 

võimekas töötajaid värbama. Tulemus kirjeldab vastajate seas kahtlust, st vastati skaalal ֦ei tea, 

raske öelda" protsentuaalselt teine tulemus, mis tekitab uuringus küsimuse, et mis põhjusel nii 

vastati. Põhjustena toob autor välja mõistest mittearusaamise või vastakad tunded maine 

hinnangule ( ei tea, kas maine on hea või halb). 

Valmidus tööandjat soovitada näitab, et tööandja hoolib oma töötajatest ja on töötajatele 

loonud kõik head tingimused töötamiseks. Küsimus ֦Kas soovitaksite Lasita Maja kui 

tööandjat sõbrale/tuttavale" mõõdab töötajate puhul usaldusväärsuse taset. Tööandjat 
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soovitades võetakse risk ja kui soovitamine on positiivses ilmingus, on tööandja tõepoolest 

usaldusväärne. Kahtluste puhul tööandja suhtes ei võeta endale vastutust ettevõtet soovitada, 

kuna ettevõttes võib esineda puudusi töökorralduses, juhtimises, tingimustes vm. Uuringu 

tulemused on toodud joonisel 14. 

 

Joonis 14. Tööandja soovitamise tulemused (Autori koostatud). 

Üle 60% kõikidest vastajatest soovitaks Lasita Maja kui tööandjat oma sõbrale/tuttavale. 

Võrdlusgrupi vastused eeldavad, et inimesed teavad ettevõtet ja julgevad ettevõtet soovitada. 

Mis on peamised põhjused tööandja juures püsimiseks? Kuna iga töötaja väärtustab erinevaid 

põhjusi, on sel põhjusel koostatud vastav skaala. Autor on toonud välja peamised põhjused, 

miks tahetakse tööandja juures töötada. Küsimustik esitati nii praegustele töötajatele kui ka 

võrdlusgrupile, et oleks hea hinnata ja võrrelda tulemusi. Uuringu tulemused protsentides on 

toodud joonisel 15. Autorile oli oluline erinevad tegurid välja tuua, et kasutada neid tööandja 

brändi edasises kujundamises. 
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Joonis 15. Põhjused tööandja juures püsimiseks (Autori koostatud). 

Uuringu tulemustest selgus, et inimestele on tähtis tööga rahulolu, inimsuhted, maine ja 

tööaeg. Ettevõtete lõikes olid vastused sarnased, eristusid ettevõtte Lasita Maja AS ja 

võrdlusgrupi vastused, kelle arvates on oluline lisaks eeltoodule ka karjäärivõimalused. 

Erinevust võib põhjendada sellega, et ettevõttes Lasita Maja AS töötavad 

administratiivtöötajad, kelle huvi karjäärivõimalustele on suurem, kuna haridustase on 

kõrgem. Ka võrdlusgrupi moodustavad kesk- ja kõrgharidusega inimesed. 

Tugeva tööandja brändi saavutamiseks toimivad ettevõtted erinevalt. Motivatsioonipakettide 

koostamine, koolituste korraldamine ja reklaam on vaid paar näidet, mis lisavad ettevõttele 

väärtust. Tabelis 2 on toodud konkreetsed tegevused, mis vastajate arvates aitavad tugevat 

tööandja brändi saavutada. 

Autor uuris, milline on tegelik olukord ettevõttes töötajate arvates. Selleks küsiti, kuidas 

hindate hetkeolukorda ettevõttes. Tulemused on informatiivsed hetkeolukorra tõlgendamiseks 

ettevõttes ja toodud joonisel 16. 
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Joonis 16. Hetkeolukord Lasita Maja grupis (Autori koostatud). 

Uuringust selgus, et ettevõte eelistab värbamisel kandidaate ettevõtte seest (89%), mis on 

tugeva ettevõtte tunnuseks. Lisaks ülemuste ja alluvate omavahelised suhted on head ja 

ettevõttes on hea töökeskkond. Motivatsiooni puudus ja stressitekitav olukord on töötajate 

probleemid. Võrdlusgruppi ei kaastatud, kuna soov oli teada saada tegelik olukord ettevõttes. 

Saavutamaks tugev tööandja bränd on vaja luua selleks tingimused ettevõtteks. Tabelis 2 on 

toodud protsentuaalselt tegevused, mis peaks olema tehtud, et saavutada tugev tööandja bränd. 
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Tabel 2. Lasita Maja grupi ettevõtete ja võrdlusgrupi hinnang tugeva tööandja brändi 

saavutamiseks. 

 

 Ettevõte   

Tegevus Bohlen AS Lasita Maja 

Production AS 

Lasita 

Maja AS 

Võrdlusgrupp 

väärtustama olemasolevaid 

töötajaid 

38% 76% 26% 65% 

panustama brändi 

kujundamisse 

15% 25% 26% 33% 

uuendama kodulehte 10% 19% 24% 55% 

motiveerima töötajaid 33% 79% 26% 72% 

vähendama tööjõuvoolavust 34% 78% 27% 70% 

teostama reklaami 22% 45% 20% 32% 

osalema konkurssidel 8% 11% 2% 8% 

hindama töötajate pereväärtusi 23% 45% 26% 48% 

propageerima paindlikku 

tööaega 

10% 65% 25% 70% 

looma boonus-süsteemid 38% 89% 24% 70% 

koolitama töötajaid 14% 19% 25% 45% 

looma sisseelamisprogramm 8% 10% 24% 4% 

tagama stabiilsuse 36% 80% 23% 45% 

muu 9% 4% 4% 7% 

 

Uuringust selgus, et inimestele on oluline kui olemasolevaid töötajaid väärtustatakse, 

motiveeritakse ja luuakse spetsiaalsed boonussüsteemid, mis samuti motiveerivad töötajat. 

Tulemused on ettevõtete lõikes erinevad. Ettevõte Lasita Maja Production AS töötajaskonnale 

on olulised boonussüsteemid ja töötajate motiveerimine. Töötajate väärtustamine ja 

boonussüsteemide loomine on oluline ettevõttele Bohlen AS. Ettevõte Lasita Maja AS soovib, 
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et tööjõu voolavus väheneks. Võrdlusgrupi arvamus ühtib eelnimetatutega, lisandub paindliku 

tööaja propageerimine. 

Autor uuris, mis oleksid need ülesanded, millega ettevõte peaks lähitulevikus tegelema, et 

saavutada tugev tööandja bränd. Võrdlusgrupp lisas samuti oma vastused, kuid vaatleja 

seisukohast. Tulemused on toodud tabelis 3. 

 

 Tabel 3. Lasita Maja grupi ja võrdlusgrupi hinnang ülesannete kohta lähitulevikus. 

 

  Bohlen AS 

Lasita Maja 

Production AS 

Lasita 

Maja AS Võrdlusgrupp 

o   leidma sobivad töötajad 66% 78% 9% 79% 

o   parandama ettevõtte mainet 

tööandjana 16% 18% 9% 23% 

o   koolitama olemasolevaid 

töötajaid 9% 11% 38% 86% 

o   vähendama tööjõu voolavust 69% 77% 22% 84% 

o   muutma ettevõtte üldist 

kuvandit 11% 12% 16% 12% 

o   tõstma ettevõtte tuntust 22% 22% 69% 17% 

o   arendama juhtimiskultuuri 79% 87% 88% 16% 

o   suunama töötajaid 

innovaatiliselt töötama 9% 13% 29% 56% 

o   tõstma kasumlikkust 7% 12% 25% 65% 

o   uuendama erinevaid tarkvara 

lahendusi 6% 8% 79% 74% 

o   tõstma töömotivatsiooni 69% 72% 72% 89% 

o   Muu: 2% 4% 6% 2% 

 

Uuringu tulemused on ettevõtete ja võrdlusgrupi lõikes erinevad. Võrdlusgrupp soovitab 

töömotivatsiooni tõsta, koolitama töötajaid, vähendama tööjõu voolavust ja leidma 

ettevõttesse sobivad töötajad. Ettevõte Lasita Maja AS arvates arendama juhtimiskultuuri, 

uuendama tarkvara ja tõstma ettevõtte tuntust. Tootmisettevõtted  Lasita Maja Production AS 

ja Bohlen AS  töötajate arvates peab samuti arendama juhtimiskultuuri, vähendama tööjõu 

voolavust ja leidma töötajad.  Sellest saab järeldada, et töötajate puudus on ettevõttes olemas 

ja ka töötajad on mures selle pärast. 
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Vastajatelt küsiti nende praegust haridustaset, et paremini mõista vastuseid ja seostada 

küsimuse sisuga. Küsimus haridustaseme kohta mõõdab ka uuringu tulemuste üldist taset. 

Haridustase ettevõtete ja võrdlusgrupi lõikes on toodud joonisel 17. 

 

 

Joonis 17. Lasita Maja grupi ja võrdlusgrupi haridustase (Autori koostatud). 

 

Tulemustest selgus, et võrdlusgrupis on enam kõrgharidusega inimesed, 33 %. Ettevõttes 

Lasita Maja AS töötavad kesk-eriharidusega ja kõrgharidusega töötajad, sest keskharidus on 

suurem osa ametikohtade nõudeks. Tootmisettevõtete Lasita Maja Production AS ja Bohlen 

AS töötajaskonna moodustavad valdavalt kesk-eriharidusega töötajad. 30% Lasita Maja 

Production töötajatest on vaid põhiharidusega. 
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2.6.Olulisemad tulemused 
 

 

Lasita Maja grupp oma ettevõtetega on töömaastikul juba peaaegu 20 aastat tegutsenud. Selle 

aja vältel on elatud üle erinevaid perioode töö- ja värbamistrendides. Praegu on jõutud 

tasemele, kus oskustöölisi on tööturul vähe ja kandideerijatele on olulised ka muud tingimused 

peale töötasu. Tootmisettevõtted vajavad kogemustega tootmistöölisi. Administratsiooni poole 

pealt on olukord stabiilsem. 

Autor soovis käesoleva uuringu tulemusena teada saada, kas tööandja bränd mõjutab 

värbamist ja kuidas inimesed ettevõtte seest ja  inimesed väliselt tööandja brändi näevad. 

Uuringust selgus, et Lasita Maja grupi töötajad ja võrdlusgrupp teavad/teadsid ettevõttest 

pigem vähe. Küsitud oli, kas inimesed teadsid enne kandideerimist ettevõttest. Tulemus 

näitab, et Lasita Maja pole väga tuntud ning üheks põhjuseks võib olla ka see, et aktiivne 

müük Eesti turul on kestnud vaid 2 aastat, mil värvati ettevõttesse Eesti müügijuht. 

Reklaamkulud on samuti piiratud, arvestades kahel suurel messil osalemist. Brändi tuntuse 

tõstmiseks plaanitakse edaspidi veelgi rohkem teha reklaami ja osaleda erinevatel messidel. 

Vesteldes ettevõtte töötajatega, selgus, et segadust tekitab teiste ettevõtete, mis pole Lasita 

Maja grupiga üldse seotud, nimi, nt Lasita Aken, Lasita Kaubandus, Lasita Puhkemaja. Brändi 

nimi kui Lasita Maja peaks ainult seostatama puidust aiamajakestega ja tööandja brändi 

ettevõtte töötajatega. 

Küsimusele  ettevõtte toodete kohta andsid õige vastuse 63% vastajatest, kuigi valik sisaldas 

sarnaseid puidust tooteid. Eestis on aina rohkem populaarsust koguv suund, et igasse aeda 

väike aiamajake. Seda on näidanud ka Eesti müüginumbrid, mis aasta aastaga kasvavad. 

Euroopas on aiamajakeste vaimustus juba möödas, kuid Eestis alles ees. Eelkõige seostavad 

vastajad Lasita Maja kvaliteetsete toodetega. 41-50 % vastajatest reastasid esikohale tooted ja 

teisele kohale kvaliteedi. 

Ettevõtte koduleht on kui ettevõtte visiitkaart. 74 % võrdlusgrupi vastustest selgus, et koduleht 

on tähtis ja inimesed vaatavad seda. Grupi ettevõtted seadsid samuti esikohale ettevõtte 

kodulehe infokanalite valikus. Lasita Maja grupil on üks koduleht ja suunatud müügile. 

Sõbra/tuttava soovitusi kuulab umbes 25 % uuritavatest ettevõtetest ja võrdlusgrupp 14%. 



45 
 

Ettevõtte Lasita Maja Production AS töötajad külastavad erinevaid tööotsinguportaale 

internetis. 

39-60 % vastajatest peavad Lasita Maja mainet pigem heaks. Tööandja bränd on tugev kui 

ettevõte maine on hea või väga hea. Võrdlusgrupp vastas, et maine on hea (60%), Lasita Maja 

AS arvas nii 57 %.  Organisatsiooni väline arvamus ettevõtte maine kohta on kõrgem kui 

töötajate seas. Praegused töötajad pidasid mainet samuti pigem heaks, kuid erinevus tekib 

sellest, et töötajad tunnevad ettevõtet kauem ja süviti, võrdlusgrupil on oma nägemus. 

Kõik vastajate grupid soovitaksid Lasita Maja kui tööandjat oma tuttavatele. Valmisolek oma 

tööandjat soovitada näitab, et ettevõte on usaldusväärne ja tegemist tugeva tööandja brändiga. 

Ka üldine õhkkond ettevõtetes on hea ja värbamisprotsessi arvestatakse oma töötajatega. 

Uuringust selgus, et inimesed väärtustavad tööandjat, kes hoolib oma töötajatest. 

Lasita Maja tööandja brändi mõju värbamisele on olemas ja mõjutab värbamist positiivses 

ilmingus, kuna ettevõtte mainet hinnatakse pigem heaks ja tuntakse ettevõtte tegevusala ning 

tooteid. Tööandja brändi tuntusega peab ettevõte veel tööd tegema, kuna tööandjast teatakse 

pigem vähe. Samuti näitas uuring, et töötajaid on puudu ning tööjõu voolavuse määr kõrge. 

Arvamused Lasita Maja tööandja brändist ei ole uuritava grupi ja võrdlusgrupi vahel suured. 

Suuremaks erinevuseks on ettevõtte tuntus- võrdlusgrupi vastustest 40% vastas, et teavad 

ettevõttest pigem vähe ja 31% pigem palju. Võrdlusgrupp arvas samuti, et Lasita Majal on 

eriline nimi ja just selle pärast on nad tuntud. Võrdlusgrupi vastajatest 33 % omasid 

kõrgharidust, Lasita Maja AS oma administratiivtöötajatega 39 %. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tööandja bränd mõjutab personali värbamist. Töötajad soovivad 

tööle asuda ettevõttesse, kus on tugev tööandja bränd. Lasita Maja peab tulevikus vähendama 

tööjõu voolavust ja leidma sobivad töötajad vabadele ametikohtadele. Lasita Maja tööandja 

bränd ei ole veel nii tuntud ja vajab aktiivset tegelemist. 

 

 

 

 

2.7.Soovitused ja ettepanekud 
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Käesoleva magistritöö raames uuris autor põhjalikult Lasita Maja grupi tööandja brändi ja 

selle mõju värbamisele. Analüüsi käigus selgus, et bränd on ajaga väljakujunenud ja mõjutab 

teatud osa personali värbamisest. Autor töötas tulemustele tuginedes välja järgmised 

parendusettepanekud sujuvama ja tulemuslikuma töö saavutamiseks: 

1. Eduka värbamise korraldamiseks soovitab autor rohkem koostööd teha personali- ja 

arendusosakonnal. Koostöö osakondade vahel aitaks praemini läbi mõelda ettevõtte 

kodulehe kujunduse ja info vajalikkuse kodulehel. Hetkel on kodulehelt puudu kogu 

ettevõtte meeskond ja kontaktid ning leht on suunatud müügile.  

2. Kodulehega seoses soovitab autor töökuulutused kodulehele üles panna, sest selgus, et 

inimesed kasutavad kodulehte ja otsivad sealt infot. 

3. Ettevõte on rahvusvaheline ja kiiresti arenev. Autor soovitab kajastada ettevõtet 

meedias, et konkurentidest silma paista. Reklaam on mingil määral kasulik, kuid 

sellega ei tohiks üle pingutada. Toodete ja messide info peaks olema meedias 

kajastatud. 

4. Ettevõte on jõudnud punkti, kus on vaja eristuda, sest konkurents on tihe. Eristuda saab 

erineval moel- alates huvitavate värbamiskampaaniatega lõpetades suurte tervise ja– 

motivatsioonipakettidega. Ettevõte sisemise brändi uuendus ja kujundamine on samuti 

tähtis. 

5. Turg on täis erinevaid ettevõtteid, kes pakuvad erinevaid tööturu ja mainekujunduse 

teenuseid. Autor soovitab ettevõttel palgata spetsialist, kui aega ja ressurssi napib. 

6. Kõrge tööjõu voolavuse probleemiga peab hakkama kohe tegelema. Algselt soovitab 

autor probleemid kaardistada ja seejärel vajalikud otsused vastu võtta. Kaasata tuleks 

kõik ettevõtte üksused ja töötajad. 

7. Küsimustike tulemusest selgus, et tootmistöölistel on madalam haridustase kui 

administratiivtöötajatel ning sellega soovitab autor tulevikus tegelema hakata ja uurida 

erinevaid variante töötajate haridustaseme tõstmiseks.  

8. Kõige tähtsam ettevõtte vara on ettevõtte töötajad. Autor soovitab hoida olemasolevaid 

töötajaid. 

Soovitused ja parendusettepanekud on vaid autoripoolsed soovitused ettevõtte töö 

tulemuslikuks toimimiseks ja tugeva tööandja brändi säilitamiseks ja hoidmiseks. Kõikides 

soovitustes ja parendusettepanekustes on lähtutud uuringu tulemustest. 
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KOKKUVÕTE  
 

Töötajate värbamine on keerukas protsess, kuna tööjõuturg on aktiivne ja vabu töökohti on 

palju. Noore töötajaskonna lahkumine välismaale ja elanikkonna üldine vananemine on 

põhjused, miks töötajaid on raske ettevõttesse meelitada. Tugev tööandja bränd on tulemusliku 

värbamise eduvõti. 

Käesoleva magistritöö eesmärgi täitmiseks on autori poolt teostatud kvantitatiivne 

juhtumiuuring Lasita Maja Eesti grupi kolmest tööandjast: Lasita Maja Production AS, Lasita 

Maja AS ja Bohlen AS ja võrdlusuuring ettevõttega mitte seotud inimestest. Lisaks on läbi 

viidud poolstruktureeritud intervjuu ettevõtte tootmisjuhiga, kes oma infoga andis tööle 

panuse.  

Töö teoreetiline osa käsitleb tööandja brändi olemust, funktsioone, osasid, tegureid ja 

kujunemist. Teoreetilistes alustes on ülevaate andmiseks toodud peatükk personali 

värbamisest. Käesoleva töö raames on omandatud teoreetilised teadmised läbi erinevate 

kirjandusallikate kaudu innustasid töö autorit omandatud teadmisi kasutama praktilise uuringu 

puhul ja saama vastuseid uurimisülesannetele. 

Tööandja bränd koosneb materiaalsetest ja mittemateriaalsetest hüvedest. Pelgalt palganumber 

pole enam näitaja, sest oluliseks peetakse ka muid töötamisega kaasnevaid hüvesid, nagu 

arenguvõimalused, erinevad motivatsioonipaketid, töökeskkonna hea tase, töötajate üldine 

rahulolu jne. 

Lasita Maja personalipoliitika on viis aastat tagasi põhjalikult välja töötatud ja praegu tänu 

olemasolevale uuringule on hakatud rohkem huvi pöörama ettevõtte tööandja brändile. 

Kahjuks on ettevõttes töötajate voolavuse määr siiski üsna kõrge (üle 30 %) ja edasine uuring 

peaks algama hoopis voolavuse põhjustega väljaselgitamisega. Autor uuris, kas tööandja bränd 
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mõjutab värbamist ning järeldas, et mõjutab küll, kuid pigem positiivselt. Tööandja brändi ei 

saa kindlasti lugeda tööjõu kõrge voolavuse määra põhjuseks. 

Töö brändiga pole siiski lõppenud ja protsess jätkub. Tööandja brändi tuntusele andis 

tegelikult hoogu juurde alles kaks aastat tagasi avatud Eesti müügiosakond, mis on 

spetsialiseerunud Eesti turule. Lasita Maja grupp, mis annab tööd 238-le töötajale on 

rahvusvaheline ja edukas ning töö brändiga kestev. 

Olulisemate parendusettepanekutena võib välja tuua olemasolevate töötajate hoidmise ja 

väärtustamise, koostöö osakondade vahel, kodulehe kaasajastamise, reklaami ja meedia 

kajastuse, tööjõu voolavuse probleemiga tegelemise ja vajadusel palgata ettevõttesse 

spetsialist, kes näeks murekohti ja tooks uusi ideid. 

Lasita Maja grupi ettevõtted on olnud abiks käesoleva uuringu koostamisel ja aidanud kaasa 

eesmägi saavutamisele. Võrdlusgrupp moodustas samuti oma osa uuringus. Huvi uuringu 

vastu oli mõlemal poolel olemas ja püstitatud magistritöö eesmärk sai täidetud ning tööandja 

brändi mõju värbamisele uuritud. Käesoleva töö tulemusi saab kasutada edasiste uuringute 

planeerimisel, tööandja brändi tuntuse tõstmisel ja uue värbamisprotsessi loomisel eesmärgiga 

suurendada ettevõtte värbamisvõimekust. 
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Lisa 1. Ankeetküsitlus 

Lugupeetud vastaja! 

Palun Teie abi Eesti Maaülikooli  ettevõtluse ja ökonoomika õppekava magistritöö koostamisel. 

Magistritöö põhieesmärgiks on uurida tööandja brändi ja selle mõju värbamisele AS Lasita Maja Grupi 

(Lasita Maja Production AS, Lasita Maja AS, Bohlen AS) töötajate näitel. 

Küsitlusele vastamine on anonüümne. Vastamiseks kulub umbes 10  minutit. Märkige linnukesega ära 

vastusevariant, mis vastab kõige täpsemalt Teie arvamusele, kui ei ole märgitud teisiti. Soovin Teile 

edu vastamisel! 

Kui palju teadsite enne kandideerimist Lasita Maja Grupi ettevõtetest (Lasita Maja Production 

AS/Lasita Maja AS/ Bohlen AS)? 

o Väga palju 

o Pigem palju 

o Ei tea, raske öelda 

o Pigem vähe 

o Ei teadnud üldse 

Mille poolest on Teie arvates Lasita Maja tuntud? 

o Eriline ettevõtte nimi 

o Tooted 

o Toodete kvaliteet 

o Reklaam meedias 

o Kiiresti arenev ettevõte 

o Rahvusvaheline ettevõte 

Missuguse infokanali kaudu leidsite tööpakkumise ettevõttesse Lasita Maja Production AS 

/Lasita Maja AS /Bohlen AS? 

o Töötukassa 

o Ajaleht 

o Internetiportaal 

o Info sõbralt/tuttavalt 

o Ettevõtte koduleht 

o Läbi personaliotsingufirma 

o Otse pöördudes ettevõttesse 

o Külastades ettevõtet 

o Muu 

Millised alljärgnevad protsessid läbisite tööle värbamisel? Võite valida mitu varianti. 
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o Vestlus 

o Test teadmiste kontrolliks 

o Praktiline oskuste test 

o Tööga tutvumise päev 

o Muu 

Mis on peamised põhjused tööandja juures püsimiseks Teie arvates? Võite valida mitu 

vastusevarianti. 

o Tööga rahulolu 

o Inimsuhted 

o Ettevõtte maine 

o Muude võimaluste puudumine 

o Ettevõttes töötatud aeg 

o Karjäärivõimalused 

o Asukoht 

o Õigustase ettevõttes 

o Tööaeg 

o Töökohaga otseselt mitteseotud mõjud 

o Muu 

Milline on Teie arvates uuritava ettevõtte maine? 

o Väga hea 

o Pigem hea 

o Ei tea, raske öelda 

o Pigem halb 

Kas soovitaksite uuritava tööandja juures töötamist oma sõbrale/tuttavale? 

o Jah 

o Ei 

Palun nimetage Lasita Maja tugevused tööandjana. 

o usaldusväärne ettevõte 

o   kaasaegsed töövahendid 

o   head töötingimused 

o   kvaliteetsed tooted 

o   ühisüritused 

o   kohapealne väljaõpe 

o   toidukompensatsioon 
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o   kauaaegsed töötajad 

o   koolituste võimalus 

o   haritud töötajad 

Mida peaks ettevõte Lasita Maja tegema tugevama tööandja brändi saavutamiseks? 

o väärtustama olemasolevaid töötajaid 

o panustama brändi loomisesse 

o uuendama kodulehekülge 

o motiveerima töötajaid 

o vähendama tööjõu voolavust 

o teostama reklaami 

o osalema konkurssidel 

o hindama töötajate pereväärtusi 

o vajadusel propageerima paindlikku tööaega 

o looma boonus-süsteemid 

o koolitama töötajaid 

o looma sisseelamis-programm 

o tagama stabiilsuse 

o Muu: 

Kuidas hindate hetkeolukorda ettevõttes? 

o töötajad on motiveeritud 

o töötajad on hästi tasustatud 

o ülemused ja alluvad saavad hästi läbi 

o värbamisel eelistatakse kandidaate ettevõtte seest 

o hea töökeskkond 

o töötajad ei ole motiveeritud 

o töötajad on alatasustatud 

o ülemused ja alluvad ei saa omavahel läbi 

o värbamisel eelistatakse kandidaate väljast 

o stressitekitav töökeskkond 

Millised on teie arvates kõige tähtsamad ülesanded, millega tööandaja peaks lähitulevikus 

tegelema? 

o leidma sobivad töötajad 

o parandama ettevõtte mainet tööandjana 

o koolitama olemasolevaid töötajaid 
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o vähendama tööjõu voolavust 

o muutma ettevõtte üldist kuvandit 

o tõstma ettevõtte tuntust 

o arendama juhtimiskultuuri 

o suunama töötajaid innovaatiliselt töötama 

o tõstma kasumlikkust 

o uuendama erinevaid tarkvara lahendusi 

o tõstma töömotivatsiooni 

o Muu: 

Teie vanus: 

o -18 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o 66 ja vanem 

Milline on Teie haridustase? 

o Põhiharidus 

o Keskharidus 

o Kesk-eriharidus 

o Kõrgharidus 

Märkige palun lahtrisse, missugusel ametikohal töötate? 

 

 

Aitäh  küsitluses osalemise eest. Teie osalemine aitas koguda andmeid, mis on olulised minu 

magistritöö koostamisel. Vastuste kokkuvõte tehakse teatavaks pärast töö sooritamist. 
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Lisa 2. Veebiküsimustik. 

 

Lugupeetud vastaja! Palun Teie abi Eesti Maaülikooli  ettevõtluse ja ökonoomika õppekava 

magistritöö koostamisel. Magistritöö põhieesmärgiks on uurida tööandja brändi ja selle mõju 

värbamisele  Lasita Maja Grupi  töötajate ja ettevõttega otseselt mitte seotud isikute näitel. 

Küsitlusele vastamine on anonüümne. Vastamiseks kulub umbes 7 minutit. Märkige ära vastusevariant, 

mis vastab kõige täpsemalt Teie arvamusele. Kui te vastasite esimesele küsimusele ¸ ei teadnud üldse`, 

palun liikuge sujuvalt edasi ja avaldage arvamust küsimustes, mis teid puudutavad. Suur tänu, et leiate 

aega ja panustate minu töösse! 

Kui palju teate Lasita Maja grupi ettevõtetest (Lasita Maja Production AS/Lasita Maja AS/ 

Bohlen AS)? 

o Väga palju 

o Pigem palju 

o Ei tea, raske öelda 

o Pigem vähe 

o Ei teadnud üldse 

Mille poolest on Teie arvates Lasita Maja tuntud? 

o eriline ettevõtte nimi 

o tooted 

o toodete kvaliteet 

o reklaam meedias 

o kiiresti arenev ettevõte 

o rahvusvaheline ettevõte 

o muu:  

Milliseid tooteid toodab Lasita Maja? 

o palkmaju 

o elementmaju 

o puidust aiamaju 

o puidust mööblit 

Missuguse infokanali kaudu olete kuulnud Lasita Majast ? 

o Töötukassa 

o ajaleht 

o internetiportaal 

o info sõbralt/tuttavalt 

o ettevõtte koduleht 
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o läbi personaliotsinguettevõtte 

o otse pöördudes ettevõttesse 

o külastades ettevõtet 

o muu: 

Milline on Teie arvates uuritava ettevõtte maine? 

o väga hea 

o pigem hea 

o ei tea, raske öelda 

o pigem halb 

Palun nimetage Lasita Maja tugevused tööandjana (vastake ainult siis, kui teil on infot antud 

teema kohta) 

o usaldusväärne ettevõte 

o kaasaegsed töövahendid 

o head töötingimused 

o kvaliteetsed tooted 

o ühisüritused 

o kohapealne väljaõpe 

o toidukompensatsioon 

o kauaaegsed töötajad 

o koolituste võimalus 

o haritud töötajad 

o muu:  

Kas soovitaksite Lasita Maja kui tööandja juures töötamist oma sõbrale/tuttavale? 

o Jah 

o Ei 

Millistel tingimustel  kandideeriksite uuritavasse ettevõttesse tööle? Võite valida mitu 

vastusevarianti. 

o konkurentsivõimeline töötasu 

o arenguvõimalused 

o kaasaegsed töötingimused 

o hea asukoht 

o hea maine 

o töö iseloom 

o sportimisvõimalused 
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o muu: 

Mis on peamised põhjused tööandja juures püsimiseks Teie arvates? Võite valida mitu 

vastusevarianti. 

o tööga rahulolu 

o inimsuhted 

o ettevõtte maine 

o muude võimaluste puudumine 

o ettevõttes töötatud aeg 

o karjäärivõimalused 

o asukoht 

o õigustase ettevõttes 

o tööaeg 

o töökohaga otseselt mitteseotud mõjud 

o muu: 

Mida peaks ettevõte Lasita Maja tegema tugeva tööandja brändi saavutamiseks? (vastake ka siis, 

kui teil puudub konkreetne info Lasita Majast kui tööandjast) 

o väärtustama olemasolevaid töötajaid 

o panustama brändi loomisesse 

o uuendama kodulehekülge 

o motiveerima töötajaid 

o vähendama tööjõu voolavust 

o teostama reklaami 

o osalema konkurssidel 

o hindama töötajate pereväärtusi 

o vajadusel propageerima paindlikku tööaega 

o looma boonus-süsteemid 

o koolitama töötajaid 

o looma sisseelamis-programm 

o tagama stabiilsus 

o muu: 

Millised on teie arvates kõige tähtsamad ülesanded, millega tööandaja peaks tegelema? 

o leidma sobivad töötajad 

o parandama ettevõtte mainet tööandjana 

o koolitama olemasolevaid töötajaid 
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o vähendama tööjõu voolavust 

o muutma ettevõtte üldist kuvandit 

o tõstma ettevõtte tuntust 

o arendama juhtimiskultuuri 

o suunama töötajaid innovaatiliselt töötama 

o tõstma kasumlikkust 

o uuendama erinevaid tarkvara lahendusi 

o tõstma töömotivatsiooni 

o muu: 

Teie vanus: 

o -18 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o 66 ja vanem 

Milline on Teie haridustase? 

o Põhiharidus 

o Keskharidus 

o Kesk-eriharidus 

o Kõrgharidus 

Aitäh vastamast! Teie arvamus on oluline ja uuringu tulemused aitavad kaasa magistritöö 

koostamisele. 
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Lisa 3 Lasita Maja inimressursijuhtimise skeem 

E-elektrooniline        

dokument 

P-paberdokument 

 

Tegevuse kirjeldus 

 

Vastutaja/Osaleja 

 

Otsus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktuur(P) Vajaduse planeerimine 

  

Juhatuse 

liige/Personalijuht 

 

Per Ametijuhend(P) Ametijuhendi 

koostamine  
Otsene juht/Personalijuht 

Töötaja töölevõtmine ja-

lubamine 

Personalijuht/ 

Otsene juht 

Tulumaksuaval-

dus(P) 

Tööleping(P) 

Ametijuhend(P) 

Varalise 

vastutuse 

leping(P) 

Taavi 

personalitarkvara 

(E) 

Koolituse 

aruanne(P) 

Töötaja 

koolituse 

kaart(P) 

Kvaliteedinõuete 

dokument(P) 

Töölevõtmise 

avaldus(P) 

Lepingu sõlmimine 
Personalijuht/ 

Töötaja 

Töötajate väljaõpe Personalijuht/Otsene juht 
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Lisa 3 järg 

            

            EI 

 

 

 

       JAH 

 

 

 

 

                                 EI

         JAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolituse 

aruanne(P)  

Teadmiste 

kontrollimise 

küsimustik(P) 

Otsese juhi hinnang 

töötajale(P) 

Arengu-ja 

tulemusvestluse 

läbiviimise 

protokoll(P) 

Töötajate 

täiendõppejuhend(P) 

Koolituskulude 

hüvitamise 

kokkulepe(P) 

Koolituse 

aruanne(P) 

Tööleping(P) 

Töölt lahkumise 

avaldus(P) 

Töö katseajal  

Otsene 

juht/Personalijuht/ 

Töötaja 

Kas jätkata? 

Arengu järgimine 
Otsene 

juht/Töötaja 
Kas jätkata? 

Koolitusvajaduse 

analüüs ja 
planeerimine 

Personalijuht/ 

Otsene juht 

Koolitusel 

osalemine 

jaaruande 

esitamine 

Töötaja/Personalijuht 

Töölepingu 

lõpetamine 
Personalijuht/Töötaja 
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Lisa 4. Lasita Maja töölt lahkumise avaldus. 
 

 

KONFIDENTSIAALNE  
 V59v2 

  

 Avalduse esitaja andmed 

ees- ja perekonnanimi: 

 

 

 

elukoht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖÖLT LAHKUMISE AVALDUS 
 

 

Palun lõpetada minu tööleping        . 
     (põhjus)    (viimase tööpäeva kuupäev) 

 

Töötaja allkiri  

 

kuupäev 

 

 
 

Töölepingu lõpetamisega nõus: 

 

 

 

 

 

Nimi, allkiri  

 

kuupäev 

 

 

 

LISA: Töötaja hinnang töölt lahkumise põhjustele 

 

KRITEERIUM 

HINNANG TÖÖLT LAHKUMISE PÕHJUSTELE 

Ei 

mõjutanud 

otsust üldse 

Mõjutasid 

otsust vähe 

Mõjutasid  

otsust 

kaudselt 

Küllaltki 

olulised 

põhjused 

Kõige 

olulisemad 

põhjused 

Suhted ülemusega    1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

Suhted kolleegidega    1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

Töötingimused    1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

Olmetingimused    1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

Töötasu    1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

Arenguvõimaluste puudumine    1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

Terviseprobleemid    1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

Isiklikud põhjused    1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

Tööle asumine välismaal     1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

Õppima asumine    1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

    1       2    3       4     5      6     7      8     9     10 

 

 
(tööandja ettevõtte nimi) 

 

 kellele (ametinimetus) 

Nimi, allkiri  

 

kuupäev 
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Lisa 5. Intervjuu küsimused ja vastused Lasita Maja Production AS tootmisjuhiga 

 

1. Mis te arvate, mis on Lasita Maja tööandja bränd? 

Tööandja bränd koosneb materiaalsetest ja mittemateriaalsetest hüvedest. Lasita Maja 

tööandja bränd on kindlasti seotud tema ajalooga ja töötajatega, kes on siin alates 

ettevõtte asutamisest töötanud. Näiteks saan tuua ennast, kuna olen olnud ettevõttes 

juba 17 aastat. On hea tunne, et olen saanud ise kui töötaja ettevõttesse panustada kõik 

need aastad. 

1. Mis tegurid on seda brändi kujundanud? 

Ettevõtte tooted, töötajad, reklaam. Nüüdseks oleme kasvanud ja ka omanikud on 

muutunud - see on teatud muutus ja muutustega tuleb tegeleda. 

2. Mis on põhilised probleemid tootmistöölistega? 

Tööjõu voolavuse probleem on hetkel aktuaalne. Otsime inimesi vabasid töökohti 

täitma. Kuna konkurents on turul tihe, siis inimesed liiguvad palju ühest töökohast 

teise.  

3. Miks töötajaid napib vabadele ametikohtadele? 

Vestluste käigus  ilmnevad tegelikud põhjused, miks töötajaid napib: näiteks tervisest 

ja transpordist tulenevad. Kuna tehases on töö füüsiline, on tervislik seisund väga 

oluline. Transpordi all mõtlen transporti, millega tööl käia. Meil on olemas buss, mis 

toob ja viib Tartu linnast inimesi tööle ja tagasi, kuid puudub transpordivõimalus 

lähedal asuvate valdadega, sest sealt soovivad ka inimesed tööle tulla ja tihti ongi 

probleemiks transpordi puudumine. Lisaks probleem kahe vahetusega: lastega peredel 

on väga raske töötada südaööni ja hommikuse vahetuse ajal alustada tööd kell 7. 

4. Mis põhjustab tööjõu suure voolavuse? 

Meie probleem on kindlasti töö iseloom ja tööaeg- füüsiline töö ja kahe vahetusega 

tööaeg. 

5. Miks soovitate Lasita Maja tööandjana? 

Lasita Majas on kaasaegsed töötingimused ja töökeskkond, automatiseeritud tehnika. 

Lisaks pakume töötajatele tasuta jooki, osalist toidukompensatsiooni, tasuta transporti 

linna piires, tähtpäevade tähistamist. Stabiilsust. Arenguvõimalusi. 

6. Mis on tugeva tööandja brändi tunnuseks? 
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Pikaaegsed töötajad, tööga rahulolu, alluvate ja juhtkonna hea läbisaamine. 

7. Mida plaanib Lasita Maja tulevikus, et tööandja bränd oleks positiivne? 

Sport ID kasutuselevõtt, töötasu tõusu, personaalne lähenemine töötajale. Plaane on 

palju, kuid kõik võtab aega 

8. Kas tööandja brändiga peab tegelema kui protsessiga? 

Sellega tuleb tegeleda iga päev, iga üks saab tegelikult oma panuse anda: iga osakond 

Kuna ettevõtte personaliosakond on väike, peavad tegelema sellega kõik osakonnad 

koos. 

9. Paar soovitust tööandja brändi kujundamiseks? 

Töötajate kuulamine ja probleemide lahendamine. Rahulolu-uuringute läbi viimine, et 

kaardistada töömaastik. Juhtkonnapoolsete otsuste teavitamine töötajate 

informeerimiseks. Erinevate motivatsioonipakettide koostamine. 
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Lisa 6. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina, Katrin Kivi, 
(autori nimi) 

sünniaeg 25.01.1982, 

 

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

TÖÖANDJA BRÄNDI MÕJU VÄRBAMISELE  LASITA  MAJA GRUPIS, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on Katrin Kreegimäe, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

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

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

kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

 

 

 

Lõputöö autor ______________________________ 
 (allkiri) 

 

Tartu, 10.05.2018 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
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