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Employment costs are one of the highest costs for many companies especially in the 
service sector and knowledge industry. In order to attract new employees as well as to 
motivate current employees, it is important to know the job satisfaction as well as 
motivating factors of the employees of the company. 

The aim of the master’s thesis is to find out the job satisfaction and motivation of KPMG 
Baltics OÜ employees and based on the results develop suggestions to increase job 
satisfaction and motivation. In order to collect the data, a survey was carried out using a 
questionnaire which was sent to all of the employees in the company. Analysing the 
results, descriptive statistics, correlation analysis and analysis of variance were used. 

The results of the survey showed that the job satisfaction and motivation of the employees 
who participated in the survey can be considered good. Employees who participated in the 
survey are most satisfied with colleagues and development opportunities. Lower 
satisfaction is mainly related to salary and work-life balance. According to the survey, all 
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Based on the results, the author made recommendations how to increase the job 
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SISSEJUHATUS 
 

2021. aastal Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Austraalias, Kanadas ja Singapuris 

läbi viidud uuringust selgub, et töökoha vahetusele lähima 6 kuu jooksul mõtleb ligikaudu 

40% vastanutest ning enam kui pooled tööandjad tõid välja, et nad tajuvad suuremat 

vabatahtlikku tööjõu voolavust võrreldes eelnevate aastatega. Töötajad on vahetanud 

töökohta, kuna nad ei ole tundnud end tööandja ja ka oma otsese juhi poolt väärtustatuna 

ning nad ei ole mõistnud, millist väärtust nende ametikoht ettevõttele annab. Võrdluseks, 

tööandjad arvasid, et peamisteks põhjusteks on hoopis madal kompensatsioon, kehv töö ja 

eraelu tasakaal ning langenud füüsiline ja emotsionaalne tervis. (Smet et al. 2021) 

Tööjõukulud on paljude ettevõtete jaoks üheks suurimaks kuluks, eelkõige teenindus- ja 

teadmistemahukas sektoris (Personalijuhtimise… 2017: 237), mistõttu on tööjõu voolavuse 

vähendamise ja heade töötajate hoidmise seisukohalt oluline teada, milline on töötajate 

motivatsioon ja tööga rahulolu. Töötajate rahulolule oma tööga on oluline tähelepanu 

pöörata, kuna ettevõte saab edukalt areneda siis, kui kollektiivi kuuluvad motiveeritud 

inimesed. Töötava ja efektiivse motivatsioonisüsteemi aluseks ettevõttes on teadmised 

töötajate vajadustest kuna vajadused mõjutavad töötajate käitumist. (Kõrreveski 2010: 11) 

Kui palk, töökeskkond ja tööaeg on töötaja jaoks välised faktorid ning nendele tähelepanu 

pööramine vähendab rahulolematust, siis õppimis- ja eneseteostusvõimalused ning 

huvipakkuv töö mõjutavad töötaja sisemist motivatsiooni ja toovad kaasa töörahulolu kasvu. 

Käesoleva magistritööga uuritakse töötajate töörahulolu ja motivatsiooni ettevõttes KPMG 

Baltics OÜ. KPMG Baltics OÜ on auditi-, maksu- ja ärinõustamisteenuseid pakkuv äriühing, 

kus töötab üle 200 inimese. Ettevõte on viimastel aastatel näidanud kiiret kasvu, müügitulu 

2021. aastal lõppenud majandusaastal on võrreldes 2019. aastal lõppenud majandusaastaga 

tõusnud ligikaudu 60% (KPMG Baltics OÜ konsolideeritud majandusaasta aruanded 2019-

2021), mis toob omakorda kaasa suurema vajaduse kvalifitseeritud töötajate järele. Selleks, 

et olla atraktiivne uute töötajate silmis ning hoida olemasolevaid töötajad on oluline teada, 

mida peavad ettevõtte töötajad motiveerivaks ja oluliseks ning milline on rahulolu nende 

teguritega.  
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Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada töötajate töörahulolu ja motivatsioon ettevõttes 

KPMG Baltics OÜ ning lähtuvalt uuringu tulemustest töötada välja parendusettepanekud 

töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks. Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud 

järgmised uurimisülesanded: 

1) anda teoreetiline ülevaade töörahulolu ja motivatsiooni olemusest ja teooriatest; 

2) anda ülevaade ettevõttest KPMG Baltics OÜ, sh tegevusvaldkonnast; 

3) selgitada välja töötajate peamised motivaatorid ning rahulolu viies ettevõttes läbi 

töötajate rahulolu ja motivatsiooni küsitlus; 

4) analüüsida KPMG Baltics OÜ töötajate töömotivatsiooni ja rahulolu; 

5) tulemustele tuginedes töötada välja parendusettepanekud töörahulolu tõstmiseks ja 

motivatsiooni suurendamiseks.  

Töötajate töörahulolu ja motivatsiooni uurimiseks viidi ettevõttes läbi ankeetküsitlus. Valimi 

moodustasid algselt kolme KPMG Eesti ettevõtte töötajad (KPMG Baltics OÜ, 

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ ja KPMG Raamatupidamisteenused OÜ), kellele kõigile 

ka küsimustik saadeti. Kuna ühest ettevõttest vastuseid ei saadud ning teisest laekus vaid üks 

täidetud ankeet, ei olnud autoril võimalik uurida töörahulolu ja motivatsiooni kolme 

ettevõtte põhjal ning käesolev töö on koostatud vaid ühe ettevõtte, KPMG Baltics OÜ, näitel. 

Küsimustik koosneb 66 peamiselt valikvastustega küsimusest, mis on jagatud nelja 

kategooriasse. Uuringu tulemusena selgitati välja, millised on uuringus osalejate peamised 

motivaatorid ning milline on rahulolu tööga, töökorraldusega, juhtimisega, karjääri- ja 

arenguvõimalustega, kolleegide vaheliste suhetega, töötasuga ja informatsiooni 

kättesaadavusega. Küsitluse käigus paluti ka hinnata ettevõtte motivatsioonipaketis toodud 

hüvede olulisust.  

Käesolev magistritöö koosneb kahest peatükist, alapeatükkidest, kokkuvõttest, kasutatud 

kirjanduse loetelust ja lisadest. Esimene peatükk annab ülevaate töörahulolu ja motivatsiooni 

olemusest, olulisusest ning nende omavahelisest seosest. Lisaks käsitletakse mitmeid 

motivatsiooniteooriaid, milleks on Maslow vajaduste hierarhia, McClelland’i vajaduste 

teooria, Herzbergi kahe faktori teooria, Deci ja Ryani enesemääratlemise teooria, Vroomi 

ootuste teooria, Adamsi võrdsuse teooria ja Locke eesmärgi teeoria. Teoreetilise osa võtab 

kokku töörahulolu ja motivatsiooni mõõtmise meetodite ülevaade.  
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Töö teine peatükk annab ülevaate uurimisprotsessist, uuritavast ettevõttest ning 

uuringutulemustest ning tulemustele tuginedes autori poolt tehtud järeldustest ja 

ettepanekutest. Andmete analüüsimiseks on kasutatud kirjeldavat statistikat (keskmised, 

sagedustabel), korrelatsioonanalüüsi ja dispersioonanalüüsi. 

Töö autor avaldab tänu juhendajatele igakülgse abi ning tagasiside eest. Töö autor tänab 

KPMG Baltics OÜ juhtkonda ja kollektiivi koostöö eest uuringu läbiviimisel. 
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1. TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI 
TEOREETILINE KÄSITLUS 

 

1.1. Töörahulolu olemus, olulisus ja seos motivatsiooniga 
 

Avamaks töörahulolu olemust ning olulisust, on oluline aru saada töörahulolu mõistest. 

Alljärgnevalt on toodud erinevad töörahulolu definitsioonid.  

Töörahulolu on kui positiivsete ja negatiivsete tunnete kogum, mis töötajatel oma töö suhtes 

on, sealhulgas on töörahulolul seos töötajate vajaduste ja ootuste rahuldamisega (Davis et 

al. 1985 ref Anghelache 2015: 236). Töörahulolu on suhtumine, sisemine seisund, mida võib 

seostada isikliku saavutustundega (Mullins 2005: 700). 

Tööga rahulolu näitab, kuivõrd positiivselt või negatiivselt tunnetab töötaja tööd, 

töökorraldust ja suhteid töökaaslastega (Vadi 1997: 89). Tööga rahulolu on ametist või 

tööalasest tegevusest tulenev meeldiv emotsionaalne seisund, mis kajastab vajaduste 

rahuldatuse astet ja näitab, kuidas töötajale tema töö meeldib (Alas 2002: 44).  

Tööga rahulolu on nauditav emotsionaalne seisund, mis tekib tööalase saavutuse või 

töökogemuse tulemusena. Tööga rahulolu või rahulolematus on tulemuseks, mis tekib 

inimese tööalaste ootuste ja tegelikult saadava hüve või vastutasu erinevusena. Tööga 

rahulolu ei sõltu ainult tööst endast ega inimesest vaid nende omavahelisest seosest. (Locke 

1969: 316, 319, 330) 

Töörahulolu on seega emotsionaalne seisund, suhtumine töösse mis tekib ootuste ja 

tegelikult kogetava või saadava hüve võrdlusena. See näitab, mil määral on inimene oma 

tööga rahul. Olukord, kus ootuseid on täidetud või ületatud, paneb meid tundma 

rahulolevana ning olukord, kus tegelikkus ei vasta meie nõudmistele, tekitab rahulolematust.  

Töörahulolu on võimalik selgitada läbi inimese ja keskkonna sobivuse ehk mida rohkem 

vastab töökeskkond inimese vajadustele, isiksusele, väärtustele või isikuomadustele, seda 

kõrgem on töörahulolu (Huang: 2019: 9). Töörahulolu on raske objektiivselt mõõta, kuna 
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seda mõjutavad suur hulk erinevaid muutujaid, mis on seotud individuaalsete, sotsiaalsete, 

kultuuriliste, organisatsiooniliste ja keskkonnateguritega (Mullins 2005: 701): 

• individuaalsed tegurid ehk inimese iseloom, haridus, intelligentsus, vanus, 

perekonnaseis, suhtumine töösse; 

• sotsiaalsed tegurid, mis hõlmavad suhteid kolleegidega, tiimitööd, võimalusi 

omavaheliseks suhtluseks; 

• kultuursed tegurid hõlmavad hoiakuid, uskumusi, tõekspidamisi ja väärtuseid; 

• organisatsioonilised tegurid ehk ettevõtte olemus ja suurus, struktuur, 

personalipoliitika, suhted tööandja ja töötaja vahel, töö iseloom, tehnoloogiad ja 

töökorraldus, juht ja juhtimisstiilid, juhtimissüsteemid, töötingimused; 

• keskkonnategurid, mis hõlmavad endas majanduslikke, sotsiaalseid, tehnilisi ja 

riiklikke mõjureid. 

Rahulolu mõjutavad mitmed faktorid, mistõttu ei piisa kui uurida tööga rahulolu vaid ühest 

vaatenurgast. Järgnevalt on toodud välja peamised faktorid, mis mõjutavad töörahulolu 

(Mullins 2005: 703; Gross, Ingerfurth, Willems 2021: 408): 

• infokommunikatsiooni-

tehnoloogia; 

• tööstress; 

• töökorraldus ja individuaalne 

töökujundus; 

• töö rikastamine; 

• tööelu kvaliteet; 

• töö ja eraelu tasakaal; 

• kaasamine ja töötajate 

võimustamine; 

• kvaliteedi ja produktiivsuse 

jälgimine ja arendamine; 

• töökeskkond; 

• töötasu; 

• suhted juhiga; 

• arenguvõimalused; 

• infovahetuse selgus ja kiirus. 

Uuringute tulemused näitavad, et rahulolevad töötajad pühenduvad rohkem tööle, on 

produktiivsemad ning tööandjale lojaalsemad (Jex, Britt 2008 ref Rožman, Treven, Čančer  

2017: 16). Samas lisavad viimased läbiviidud uuringud, et töörahulolu on mõõdukas seoses 

töö tulemuslikkusega ehk kõrge töörahulolu ei vii oluliselt suurenenud töötulemuseni, küll 

aga võimaldab viimast ennustada (Huang 2019: 11). Töörahulolu mõjutab tööandja 

soovitamise tõenäosust (Gross, Ingerfurth, Willems 2021: 410) kui ka suhteid klientidega 

(Rust et al. 1996: 63), mis omakorda mõjutavad ettevõtte mainet nii uue töötaja värbamisel 
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kui koostööpartnerite ja klientide leidmisel. Rahulolevad töötajad pööravad rohkem 

tähelepanu ka füüsilise ja vaimse tervise eest hoolitsemisele (Jex, Britt 2008 ref Rožman, 

Treven, Čančer  2017: 16), vähenevad tervisemured nagu näiteks peavalu, depressioon kui 

ka läbipõlemine (Meier, Spector 2015: 2). Motiveeritud ja rahulolevad töötajad panustavad 

rohkem innovatsiooni erinevate ideede või nendega kaasa minemisega, nende töö on 

kõrgema kvaliteediga ning nad on efektiivsemad.  Sellised töötajad panustavad sõprussuhete 

loomisele töökeskkonnas ning nad teevad meeleldi teineteisega koostööd. (Rožman, Treven, 

Čančer  2017: 22) 

Töörahulolu kõrge tase on eriti oluline teenindusettevõtete puhul. Teenindussektoris 

töötavad inimesed puutuvad oma töös kokku ettevõtte klientidega ning töötajate suhtumisest 

ja ka suhtlusest on võimalik aru saada, kui rahulolevad nad oma töökohal on. Võib öelda, et 

teenindussektoris töötav inimene on justkui poole kohaga turundaja või ettevõtte saadik, kes 

saab kaitsta ning tugevdada ettevõtte mainet. (Helm 2011 ref Gross, Ingerfurth, Willems 

2021: 406) Magistritöö autor leiab, et kuigi teenindusettevõtete puhul puutuvad töötajad 

vahetult kokku klientidega, on oluline rahulolule tähelepanu pöörata ka tootmisettevõtetes. 

Töötajate rahulolule on oluline järjepidevalt tähelepanu pöörata, et madala rahuloluga seotud 

faktoritega saaks tegeleda enne kui nendest saab mõjutatud toodete või teenuste kvaliteet, 

kliendisuhted ja seeläbi käive ja kasum. Suurem rahulolu toob kaasa ka madalama tööjõu 

voolavuse mis omakorda vähendab värbamisele tehtavaid kulutusi.  

Rahulolu ei ole sama mis motivatsioon kuid töörahulolu on siiski oluline, kuna see 

võimaldab saavutada kõrgema motivatsiooni ja parema töötulemuse (Mullins 2005: 700). 

See on motivatsiooni oluline komponent, motivaator, mis julgustab paremaid töötulemusi 

saavutama (Raziq, Maulabakhsh 2015: 718) ning vähendab tööjõuvoolavust (Rust et al. 

1996: 63). Nii, nagu motivatsioon ja eesmärgid on igal inimesel erinevad, on ka tööga 

rahulolu individuaalne ning ühe töötaja rahulolu põhjalt ei maksa teha üldistavaid järeldusi 

kõikide töötajate kohta (Gross, Ingerfurth, Willems 2021: 407). 

Võib öelda, et motivatsiooni ja töörahulolu vahel on vastastikune seos ning tööga rahulolu 

on justkui motivatsiooni mootoriks. Kuigi uuringute tulemused ei näita statistiliselt olulist 

seost motivatsiooni ja töörahulolu vahel, tuuakse välja, et motivatsioon on tingitud 

sisemistest soovidest ja ajenditest (näiteks saavutusvajadus) kuid töörahulolu on mõjutatud 

välistest faktoritest (näiteks palk ja tunnustus). (Anghelache 2015: 236, 239) Motivatsiooni 

ja rahulolu vahel on välja toodud järgmine seos: põhjus ja tagajärg, kusjuures motivatsioon 



11 
 

on kui põhjus ja rahulolu kui tulemus või tagajärg (Hauser 2014: 244). Motivatsioonist on 

lähemalt kirjutatud järgmises peatükis. 

Töörahulolu uurimisel on täheldatud ühe olulise nüansi märkamata jätmist (Locke 1969: 

322). Mõõtes tööga rahulolu on oluline pöörata tähelepanu ka sellele, milline on töötaja poolt 

eelistatud ja oodatud tulemus ning mitte keskenduda ainult tegelikule tulemusele (Ibid.). 

Näiteks kui kaks töötajat ütlevad, et nende jaoks on oluline valikuvabadus valimaks töö 

tegemise asukohta, siis tõenäoliselt on selline valikuvabadus ühe töötaja jaoks olulisem kui 

teise jaoks. Seetõttu tuleks soovi või ootuse tegelikkusega võrdlusel arvestada ka teema 

olulisust töötaja jaoks (Huang 2019: 10). Magistritöö autori arvates on lisaks rahulolu 

kaardistamisele oluline välja selgitada, millist tulemust töötaja tegelikult soovib. Teadmata, 

mida töötajad tegelikult ootavad ja eelistavad võidakse hakata parendama valdkondi ja 

tegureid, mille osas rahulolu ja oodatud tulemuse vahel on erinevus väike ehk tehakse 

valesid järeldusi töörahulolu kohta. Selleks, et tõsta tööga rahulolu tuleks alustada teguritest, 

mille osas oodatud ja tegeliku tulemuse vahe kõige suurem. 

Mida parem on sobivus inimese ja töö vahel, seda suurema rõõmuga inimene oma tööd teeb, 

seejuures paranevad nii tööga rahulolu, motivatsioon, pühendumus, töösooritus kui ka 

töötulemused (Personalijuhtimise… 2020: 80). Ettevõtetes, kus töötavad rahulolevad 

töötajad, on rahulolevad kliendid (Rust et al. 1996: 63) ning rahulolevad kliendid tähendavad 

ettevõtte jaoks suuremat kasumlikkust (Reichheld, Sasser: 1990 ref Rust et al. 1996: 63).  

 

1.2. Motivatsiooni olemus ja olulisus 
 

Töörahulolu kõrval on oluline tähelepanu pöörata ka motivatsioonile, kuna viimane määrab 

ära iga inimese töösse suhtumise (Alas 2008: 122). Järgnevalt on toodud erinevad 

motivatsiooni definitsioonid. 

Motivatsioon on inimese sisemised ajendid, põhjused ja jõud, mis mõjutavad inimese 

tegevust (Vadi 1997: 90) või panevad inimese tegutsema (Alas 2008: 122). Motivatsioon on 

kui energia mis käivitab, suunab ja hoiab inimest tegevuses (Raj, Clayton, Fishman 2021: 

84). Motivatsioon on vahendiks, mis võimaldab liikuda soovide ja tahtmiste saavutamise 

suunas (Bhatti 2015: 12).  
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Motivatsioon on protsess, mida kasutatakse suunamaks energiat vajaduste maksimaalseks 

rahuldamiseks. Motivatsioon tekitab töötajas soovi pühendada oma teadmised ja oskused 

tulemuste saavutamisele mistõttu püüab motiveeritud töötaja saavutada tööalast eesmärki. 

(Mahmoud et al. 2021: 195) 

Motivatsioon on sisemine soov teha midagi ilma välise mõjutuseta. Motivatsioon põhineb 

arenguvajadustel ja tugineb huvitavale ja väljakutsuvale tööle, mis pakub sisemist rahulolu. 

(Herzberg 1987: 110, 118) 

Motivatsioon tähendab töötaja soovi rakendada oma võimeid ehk oskuseid, teadmiseid ja 

energiat konkreetse eesmärgi saavutamiseks (Türk 2005: 37). Motivatsiooni on defineeritud 

ka kui teadlikku tegutsemist kindlas suunas. Motiveeritult tehakse midagi seepärast, et seda 

ise tahetakse ning see ei ole seotud kellegi teise tahtmistega. (Denny 2010: 12-15) 

Käesolevas magistritöös kasutab autor järgmist motivatsiooni määratlust, kuna leiab, et see 

võtab lühidalt kokku eeltoodud autorite mõtted. Motivatsioon on inimese sisemine liikuma 

panev jõud mis ajendab tegutsema eesmärgi saavutamise nimel (Mullins 2005: 471). Ehk 

teisisõnu, tegemist on sisemise energiaga, mis paneb tegutsema soovitud tulemuse suunas.  

Tööalane motivatsioon on kõige laialdasemalt kasutusel oleva definitsiooni kohaselt kui 

positiivne energiaallikas, mis on mõjutatud nii inimese sisemistest kui välimistest teguritest 

ning see on aluseks tööalasele käitumisele määrates initsiatiivikuse, tegutsemise suuna, 

intensiivsuse ja kestvuse (Pinder 1998 ref Kanfer, Chen 2016: 7). Seega on motivatsioon 

psühholoogiline protsess, mis tuleneb indiviidi ja keskkonna vastastikusest mõjust (Latham, 

Pinder 2005: 486). Tööalase motivatsiooni võtavad ilmekalt kokku Dwight D. Eisenhoweri 

sõnad: „Motivatsioon on võime panna inimesi tegema seda, mida sa tahad, seepärast et nad 

ise tahavad seda teha“ (Hauser 2014: 246). 

Motivatsioonil on kolm komponenti (Arnold et al. 2005: 310): 

a) suund ehk mida inimene üritab teha; 

b) pingutus ehk kui väga inimene püüab; 

c) järjekindlus ehk kui kaua on inimene nõus vaeva nägema, et eesmärk saavutada. 

Motivatsiooni puhul eristatakse sisemist ja välimist motivatsiooni. Sisemine motivatsioon 

on oma olemuselt psühholoogiliste vajaduste rahuldamine ehk tundmine, et inimene saab 

töökohal võimaluse rakendada oma võimeid ja olla tunnustatud (Alas 2005: 107). Inimene 
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on sisemiselt motiveeritud tegutsema, kui ei ole nähtavat tasu peale tegevuse enda või 

tegevusega kaasnevate tunnete ja eduelamuse (Deci 1972: 217). Sisemisel motivatsioonil on 

sügavam ja pikaajalisem mõju, kuna see ei ole mõjutatud välistest, inimese kontrolli alt 

väljas olevatest faktoritest (Armstrong, Taylor 2014: 170). 

On kaks olulist aspekti, millele tööandjad peaksid sisemise motivatsiooni puhul tähelepanu 

pöörama. Esiteks, töötajatele tuleks pakkuda huvitavaid ja arendavaid ülesandeid, mis 

vajaksid loovuse ja leidlikkuse kasutamist. Ning teine aspekt puudutab töötajatele vastutuse 

andmist ja kaasarääkimise võimaldamist nendel teemadel või otsuste tegemisel, mis neid 

puudutavad. (Deci 1972: 219) Magistritöö autori hinnangul saab tööandja sisemisele 

motivatsioonile tähelepanu pöörata töö rikastamisega, mille all mõistetakse töö ulatuse 

laiendamist (Cook, Salvendy 1999: 15). Töö rikastamine suurendab tulemuslikkust, rahulolu 

ja motivatsiooni ning vähendab töölt puudumist, tööjõu voolavust ja stressi (Ibid.). Enne 

uute ülesannete või vastutuse andmist tasub aga välja selgitada, millisena näeb töötaja praegu 

oma tööülesandeid, ehk on need praegugi tema jaoks piisavalt sisemiselt motiveerivad. 

Tasub kaardistada töötajate huvisid kuna teinekord võib motivatsiooni tõsta hoopis teisele 

ametikohale üle viimine. 

Väline motivatsioon on seotud niinimetatud käegakatsutava tasuga (Alas 2005: 107) ehk 

välimise motivatsiooni puhul on tööülesannete täitmisel fookus kompensatsioonil ning 

välisel tunnustusel. Välist motivatsiooni võib selgitada ka kui seisundit, kus töötaja soovib 

oma tegevusega saavutada kindlat materiaalset hüve (Mahmoud et al. 2021: 196). Siia 

kuuluvad näiteks edutamine, töökoha kindlustatus, potentsiaalne palgatõus (Badubi 2017: 

49) kui ka olukorrad, kus töötaja panustab ülesandesse vaid seetõttu, et hiljem ei peaks 

tundma süüd, häbi või selleks, et tõsta enesehinnangut (Mahmoud et al. 2021: 196). Välisel 

motivaatoril võib olla kiire mõju töötaja käitumisele kuid paljudel juhtudel ei kesta see kaua 

(Armstrong, Taylor 2014: 170).  

Enamik tööalase motivatsiooni teooriaid eeldab, et sisemine ja välimine motivatsioon on 

teineteisest kas sõltumatud või teineteist toetavad. Sellest lähtuvalt soovitatakse, et töö peaks 

olema struktureeritud nii, et see tõstaks sisemist motivatsiooni kuid tööandja peaks samas 

pakkuma töötajatele ka väliseid hüvesid. On leitud, et tihti vähendavad käegakatsutavad ehk 

välised hüved sisemist motivatsiooni (Deci 1972: 224-225). Näiteks kui töötasu on sõltuv 

töötaja tulemustest, tõuseb töötaja väline motivatsioon ning sisemine langeb, kuna ta hakkab 

pingutama kõrgema töötasu nimel. Samas on leitud, et välise motivaatori rakendamine ei 



14 
 

mõjuta inimese isiklikku motivatsiooni ega pühendumust, vaid see võib väljenduda 

vähenenud riski võtmises ning fookuse muutmises tipptasemel töölt pakkumaks eesmärgile 

vastavat tööd (Taylor 2015: 32). 

Magistritöö autor leiab, et sisemine ja välimine motivatsioon on teineteist toetavad ja oluline 

on tähelepanu pöörata mõlemale. Olukorras, kus töötaja leiab, et tema töötasu vastab 

tehtavale panusele ja ta tunneb kindlustunnet töökoha püsimajäämise osas võib mõjutada 

tema sisemist motivatsiooni veelgi rohkem end antud valdkonnas arendada ja võtta 

vabatahtlikult vastutust ka rohkemate ülesannete eest.  

Motivatsioon võib olla oma olemuselt ka kas positiivne või negatiivne. Positiivse 

motivatsiooni eesmärk on suurendada töötajate panust ja pingutusi saavutamaks ettevõtte 

eesmärke läbi töötajate rahulolu suurendamise. Positiivset motivatsiooni on võimalik 

saavutada läbi töötasu tõstmise, edutamise, individuaalse arengu pakkumise või luues 

paremate tulemuste saavutamiseks paremad töötingimused. Negatiivse motivatsiooni 

eesmärk on samuti suurendada töötajate pingutust ja panust saavutamaks ettevõtte eesmärgid 

kuid tehes seda läbi töötajate ootustele mitte vastamise. Töötajaid hirmutatakse eesmärkide 

mittesaavutamisel sissetulekute ning muude rahulolu pakkuvate faktorite kärpimisega. 

(Nicolescu, Verboncu 2008 ref Hauser 2014: 242)  

Töötajaid motiveerib, kui nad tunnevad end oma töö eest vastutavana ja saavad olla 

iseseisvad (Raj, Clayton, Fishman 2021: 86), lisaks on nad motiveeritud saavutama 

eesmärke, mis lähevad kokku nende identiteedi ja väärtustega (Latham, Pinder 2005: 488). 

Ka selge ettevõttesisene karjäärimudel koos läbipaistva edutamise süsteemi, mentorluse, 

coachingu ja koolitusvõimalustega mõjutab motivatsiooni (Pârjoleanu 2020: 306). 

Karjäärile pühendunud töötajad soovivad, et töökoht pakuks neile soovitud arenguvõimalust 

ning tihti on nende puhul ettevõttest lahkumise põhjuseks tähendusrikka töö ning 

arenguvõimaluste puudumine (Taylor 2015: 34). 

Töötajate motivatsiooni on võimalik suurendada pakkudes erinevaid arendavaid 

tööülesandeid (Pârjoleanu 2020: 296), luues võimalusi enesearenguks (Taylor 2015: 35-36) 

rikastades tööd ning tunnustades ja andes tagasisidet (Dessler et al. 2011 ref Badubi 2017: 

44). Motivatsiooni nurgakiviks võib aga pidada töötajate silmis olulise töö tegemist ehk 

tähtsal kohal on töö mõtestamine ja selle abil töö tähenduse mõistmine. Inimesed tahavad 

teha tööd, mis aitab muuta maailma paremaks. Kusjuures, mõnel juhul ei põhjusta 
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läbipõlemist mitte suur töökoormus vaid hoopis tööülesannete madal olulisus töötaja silmis. 

(Pârjoleanu 2020: 298) Töötajate motivatsiooni on seega võimalik tööandjal mõjutada. 

Kuigi peamiselt on tööandja mõjutused seotud töötaja jaoks väliste teguritega, mille üle neil 

endal kontrolli ei ole, loovad arenguvõimalusi pakkuvad tööülesanded kui ka tehtava töö 

tähenduse mõistmine võimaluse sisemise motivatsiooni kasvuks.  

Kõrget motiveeritust näitab töötajate innukus, lisaülesannete võtmine, soov osaleda paljudes 

organisatsiooni tegevustes (Mayo 2004: 139). Inimesed, kes on motiveeritud, saavad oma 

tööga paremini hakkama ja tunnevad sellest suuremat rõõmu (Alas 2008: 122). Motiveeritud 

töötajad tunnevad end osana ettevõttest, nad on lojaalsed ning on valmis andma endast 

parima (Badubi 2017: 49). Magistritöö autor leiab, et vaid kõrge motiveeritus ei ole 

põhjuseks, miks töötajad võtavad vastu lisaülesandeid ning osalevad mitmetes 

organisatsiooni tegevustes. Olulised on siinkohal ka omavahelised suhted, eelkõige suhted 

juhiga, kuna toetuse puudumisel ja panuse märkamata jätmisel võib töötaja edaspidi 

keskenduda vaid ootuspärase töö tegemisele. 

Motiveeritud töötajad annavad ettevõttele mitmeid eeliseid (Mahmoud et al. 2021: 195): 

• madalam tööjõu voolavus; 

• parem tiimitöö; 

• efektiivsuse kasv; 

• kõrgem tööga rahulolu; 

• töötajad panustavad teenuste 

arendamisesse; 

• kliendirahulolu kasv. 

Mitte motiveeritud töötajad võivad pärssida aga nii ettevõtte arengut kui ka põhjustada 

ohtlikke olukordi oma töös (Badubi 2017: 48), näiteks käituvad hooletult tööks vajalike 

seadmetega põhjustades sellega riski nii enda kui kolleegide tervisele. Mitte motiveeritud 

töötajad toovad ettevõtete jaoks kaasa mitmeid riske (Badubi 2017: 48): 

• risk ettevõtte tegevusele – suureneb töölt puudumine, langeb tehtava töö kvaliteet, 

muutub töötaja käitumine ja suhtumine mis võib kaasa tuua tööõhkkonna 

halvenemise; 

• personalirisk – suureneb tööjõu voolavus ning kulutused uute töötajate värbamiseks 

ja koolitamiseks; 

• maine risk – üks mitte motiveeritud töötaja võib mõjutada kogu meeskonna 

motivatsiooni ja moraali. Kui see jääb silma ka ettevõtte klientidele, võib info 
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omavahelise suhtluse tulemusena jõuda paljude inimesteni ning potentsiaalselt 

mõjutada ettevõtte mainet; 

• keskkonnarisk – rahulolematud töötajad jagavad oma kogemust inimestega 

väljaspool ettevõtet, sealhulgas pakkudes klientidele ootustele mitte vastavat 

teenindust; 

• terviserisk – töötajatel võivad esineda terviseprobleemid, stress. Stressis ja mitte 

motiveeritud töötajad võivad põhjustada tööõnnetusi; 

• finantsrisk – töötajate tööpanus on väiksem, väheneb produktiivsus ning tulude 

osakaal ja kasum töötaja kohta väheneb. 

Kuna töötajate motivatsioon kujuneb paljude tegurite mõjul (Alas 2005: 107), on ettevõtjatel 

oluline mõista, mis innustab just nende ettevõttes töötavaid inimesi tööl rohkem panustama 

ja seeläbi ettevõtte eesmärkide saavutamisele kaasa aitama. Peamised vead, mida juhid 

teevad, on eeldamine, et kõiki töötajaid on võimalik motiveerida ühtemoodi, kui ka tekkinud 

olukordade valesti hindamine, mis on toonud kaasa vale negatiivse tagasiside ja seeläbi 

töötajate motivatsiooni languse (Pârjoleanu 2020: 298). On ka oluline silmas pidada, et 

inimese motivatsioon on tihti mõjutatud teda ümbritsevate inimeste motivatsioonist ja 

käitumisest (Taylor 2015: 30), mistõttu on eriti oluline töötajate motivatsiooni langust 

märgata ning seda selgitada.  

Ettevõtte juhtidel on oluline mõelda, kas nad soovivad hoida töötajaid ettevõttes või nad 

soovivad töötajaid motiveerida oma tööd efektiivsemalt ja edukamalt tegema (Deci 1972: 

226). Töötaja hoidmiseks on oluline pakkuda talle hüvesid, mida ta vajab, mis suurendaks 

tema tööga rahulolu. Samas ei pruugi täiendavate hüvede pakkumine tuua kaasa sisemist 

motiveeritust (Deci 1972: 227). Magistritöö autor peab tööandja vaatest oluliseks mõista, 

kas eesmärk on hoida töötajat rahulolevana või soovitakse luua keskkonda, kus töötaja on 

valmis ettevõtte arengusse panustama. Viimase jaoks on oluline teada faktoreid, mis töötaja 

motivatsiooni mõjutavad. Kõiki töötajaid ei saa ühte moodi motiveerida, kuna inimestel on 

erinevad huvid ja ootused, lisaks need ka muutuvad ajas.  

Covid-19 pandeemiast tingituna suundusid aastal 2020 miljonid inimesed üle maailma 

kodukontoritesse. Kui ülemaailmse kriisi tulemusel tehtud otsus tundus algul töötajate jaoks 

pigem hirmuäratav seoses teadmatusega, siis nüüd on selgunud, et paljud ettevõtted ja 

töötajad on sellisest korraldusest võitnud. Kodukontoris töötamine on mõjunud töötajatele 

motiveerivalt, kuna kodu ja töö vahel liikumisele kulunud aja arvelt on rohkem aega 
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isiklikeks toimetusteks ja paranenud on töö ja eraelu tasakaal. Lisaks on töötajad tundnud, 

et ettevõte hoolib nende tervisest, võimaldades kodukontoris töötades vähendada inimeste 

vahelisi kontakte. Ka tööandjatele on selline korraldus andnud võimaluse kulusid kokku 

hoida, vähenesid kontori halduskulud, töötajate transpordi- kui ka elamiskulud juhul, kui 

tööandja on neid kompenseerinud. Paljud ettevõtted, kelle IT-infrastruktuurid olid 2020. 

aasta algul heal tasemel, ei tajunud muudatusi kodukontoris tehtud tööülesannete kvaliteedis. 

Lisaks vähenes oht, et hulk töötajaid töökohal haigestub. Kodukontoris töötamine võib aga 

mõjuda ka mitte motiveerivalt, kuna kolleegide vaheline suhtlus väheneb ning ettevõtte juhid 

tunnevad suuremat vajadust töötajate kontrollimise järele. (Pârjoleanu 2020: 305) 

Ettevõtete juhtidel on ülesandeks motiveerida töötajaid saavutamaks ettevõtte eesmärke kuid 

lisaks sellele motiveerida töötajaid ka saavutamaks nende enda isiklikke eesmärke (Hauser 

2014: 240). Mõistes töötajate vajadusi ja ootuseid, on neid võimalik arvesse võtta kogutasu 

kujundamisel ning uuendatud kogutasu süsteemi tulemusena saada kasu töötajate 

suurenenud produktiivsusest ja lojaalsusest (Mahmoud et al.  2021: 194). Kogutasu jaguneb 

rahaliseks ja mitterahaliseks, kusjuures rahaline kogutasu jaguneb omakorda otseseks (siia 

kuuluvad põhipalk, tulemustasu, preemia) ja kaudseks (näiteks soodustused, puhkus, 

kindlustus) ning mitterahaline tööks (tööandja pakub huvitavat tööd, vastutust, tunnustust, 

edutamist) ja keskkonnaks (sisaldab juhtimist, juhendamist, kolleege, töökeskkonda). 

Kogutasu hulka kuulub ka motivatsioonisüsteem ehk teisisõnu täiendavad, mitte seadusest 

tulenevad soodustused, mille puhul on oluline, et see vastaks võimalikult hästi töötajate 

ootustele. Motivatsioonipakett pannakse kokku vastavalt ettevõtte rahalistest võimalustest, 

milliseid sõnumeid ja väärtuseid soovitakse edasi anda ja millised on töötajate ootused 

sellele. (Personalijuhtimise… 2017: 234, 257) 

Kokkuvõttes võib öelda, et ettevõte saavutab oma eesmärgid töötajate koostöös tehtud 

pingutuse tulemusena ehk ettevõtte edukus sõltub töötajate motiveeritusest, mis paneb 

inimesi oma andeid ja võimeid tööl rakendama (Mullins 2005: 474). Seetõttu on oluline, et 

ettevõtted mõistaksid töötajate motivatsiooni. Motiveeritud töötaja tegutseb ettevõtte 

tulemuslikkuse huvides võimaldades ettevõttel kasvada, olla edukas (Bhatti, Haider 2014: 

18). Motiveeritud töötajate arvelt saavutatud madalam tööjõu voolavus võimaldab ettevõttel 

uute töötajate värbamiselt kulusid kokku hoida ning samas on juhtidel rohkem aega tegeleda 

ettevõtte arengu seisukohalt oluliste teemadega, kuna motiveeritud töötajad aitavad luua 

meeskondi, kes saavad juhte nende töös toetada (Badubi 2017: 49). Magistritöö autori 
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arvates on ettevõtte edukus sõltuvuses töötajate motiveeritusest kuid ära ei tohiks unustada 

ka rahulolu. Töötaja võib olla sisemiselt motiveeritud tööd tegema kuid ta ei pruugi 

ettevõttesse tööle jääda, kui töötasu, töötingimused või suhted kolleegide või juhtkonnaga ei 

ole tema silmis piisavalt head. 

 

1.3. Töörahulolu ja motivatsiooni teooriad 
 

Inimeste tööalast motivatsiooni mõjutavad kolm motivatsiooniallikat: 1) töö eest saadav nii 

otsene kui kaudne tasu, 2) töökeskkond, kuhu kuuluvad nii füüsiline keskkond kui ka suhted 

töökohal, ja 3) töö ise koos eneseteostuse ja arenguvõimalustega. Selleks, et tööandjad 

oskaksid oma töötajaid motiveerida, on oluline selgitada, milline on nende kolme sobiv 

vahekord iga töötaja jaoks. Selgitamiseks võetakse appi motivatsiooniteooriad. (Vadi 1997: 

92) 

Motivatsiooni käsitlevad teooriad jagatakse rahulolu- ja protsessiteooriateks. 

Rahuloluteooriad selgitavad inimese motivatsiooni vajadustest ja nende rahuldamisest 

lähtudes seoses ümbritseva keskkonnaga (Vadi 1997: 92). Protsessiteooriate kohaselt 

inimesed analüüsivad situatsiooni ja otsustavad, kas ja kuidas sellele reageerida (Ibid.). 

Rahuloluteooriad vastavad küsimusele „mis motiveerib?“ ja protsessiteooriad aitavad 

selgitada motivatsiooni protsessi ja olemust (Mullins 2005: 480). Selleks, et töötajaid 

efektiivselt motiveerida, tuleb rakendada nii rahulolu- kui protsessiteooriaid (Badubi 2017: 

44). 

Käesolevas magistritöös käsitletakse järgnevaid rahuloluteooriaid: Maslow vajaduste 

hierarhia, McClelland vajaduste teooria, Herzberg kahe faktori teooria ning Deci ja Ryani 

enesemääratlemise teooria. Protsessiteooriatest käsitletakse Vroomi ootuste teooriat, 

Adamsi võrdsuse teooriat ja Locke eesmärgiteeoriat.  

Üheks tuntumaks vajaduste teooriaks on Abraham Maslow’ vajaduste hierarhia (Vadi 1997: 

93; Armstrong, Taylor 2014: 171; Arnold et al. 2005: 312). Maslow eristas viit vajaduste 

taset (joonis 1). Ta väitis, et inimese vajadused kasvavad hierarhiliselt alt ülesse ja kõrgema 

taseme vajadused ei teki enne, kui madalama taseme vajadused on osaliselt rahuldatud, 

kusjuures vajaduste skaalal ülesse liikudes vähenevad rahuldatuse protsendid ehk inimesel 
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võib olla turvalisusvajadus täidetud vaid näiteks 70% kui ta asub kuuluvusvajadust täitma 

(Maslow 2007: 95-96). Samas kehtib ka seaduspärasus, et kui madalama astme vajadus on 

rahuldatud, ei käitu see enam tugeva motivaatorina (Mullins 2005: 481), käitumist 

korraldavad ainult rahuldamata vajadused (Maslow 2007: 80). Vajaduste rahuldamine ei vii 

vajaduste kustumisele vaid uute kõrgemate vajaduste tekkele, kusjuures vajaduste 

rahuldamine on tsükliline (Alas 2008: 123).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Maslow vajaduste hierarhia töö kontekstis (allikas: Maslow 2007: 76-87; Mullins 

2005: 483, autori koostatud). 
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maksimaalselt püüdma rahuldada töötajate vajadusi (Vadi 1997: 96). Maslow vajaduste 

hierarhia viis taset koos tööalaste vajadustega on esitatud järgnevas loetelus (Maslow 2007: 

76-87; Vadi 1997: 93-96; Mullins 2005: 480-483).  
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2. Turvalisuse vajadused. Turvalisuse vajadust hakkab inimene tunnetama, kui 

füsioloogilised vajadused on suhteliselt hästi rahuldatud. Siia kuuluvad turvatunne, 

stabiilsus, kaitstus, vabadus hirmust, ärevusest ja kaosest ning struktuuri ja korra 

vajadus. Tööalaselt mõistetakse turvalisuse all ohutut töökeskkonda ja tööd ennast, 

tööga kindlustatust, töötuskindlustus- ja vanaduspensioni. 

3. Kuuluvuse ja armastuse vajadused. Inimene tahab teiste hulka kuuluda, suhelda, 

arendada sõprussuhteid ja olla armastatud. Tööl võimaldavad seda vajadust 

rahuldada osalemine meeskonnatöös, sõbralikud suhted juhiga aga ka kohvipausid 

või koos einestamised, mille raames saab kolleegidega suhelda. 

4. Austuse vajadused. Sellel vajaduse astmel väljendub soov lugupidamise ja püsiva 

enesehinnangu järele. Austuse vajaduse rahuldamine toob kaasa enesekindluse, 

väärikuse, tugevuse, võimekuse ja maailmas kasuliku ja vajaliku olemise tunded, 

selline inimene suhtub austusega ka teistesse. Nende vajaduste pärssimine toob aga 

kaasa alaväärsuse, nõrkuse ja abituse tundeid. Tööl avaldub austuse vajadus soovis 

olla iseseisev oma tegevuses ja otsustamises, oluline on ametialane positsioon, 

ametinimetus ning teiste tagasiside. 

5. Eneseteostuse vajadus. Sellel vajaduse astmel tahavad inimesed saada järjest enam 

selleks, kes nad isikupäraselt on ja milleks nad on võimelised saama. Töö vaatest 

kuuluvad siia eneseteostust pakkuv väljakutsete rohke töö, loovust nõudvad 

ülesanded ja edutamine. 

Motivatsioon tuleneb vajadusest rahuldada viit peamist vajadust, mis on omavahel 

hierarhiliselt seotud (Landsberg 2003: 103, 106). Kuigi enamikel inimestel peaksid Maslow 

toodud põhivajadused olema just eelnevas järjekorras, on esinenud ka mitmeid erandeid 

(Maslow 2007: 93). Seega Maslow koostatud vajaduste hierarhia sellises järjekorras ei 

pruugi olla kõigile kohaldatav. 

Maslow teooriat on kritiseeritud. Inimesed võivad seada samale vajadusele erinevaid 

väärtuseid (Mullins 2005: 482). Lisaks ei pruugi motiveerivad faktorid inimestel samal 

tasemel olla ühesugused (Ibid.). Erinevatel inimestel võivad olla ka erinevad vajadused, 

mistõttu ei saa väita, et eeltoodud viis vajadust on iga inimese puhul ainuõiged (Armstrong, 

Taylor 2014: 171-172). Magistritöö autor peab motivatsiooni uurimise seisukohalt oluliseks 

lisaks vajadustele välja selgitada ka nende olulisuse järjekord inimese jaoks. Kuigi Maslow 

toodud viis vajaduste astet on olulised kõigi jaoks, võib lisaks järjestusele olla ka erinev ka 
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vajaduse rahuldamise määr enne järgmise vajaduse juurde asumist. Samas leiab autor, et 

Maslow kirjeldatud vajadused on omavahel seotud ning leiab, et eelmine vajadus ei pea 

olema täielikult rahuldatud enne uue taseme juurde asumist. Rahulolu on ajas muutuv.  

David McClelland arendas Maslow vajaduste mudelit edasi ning lõi peamiselt juhte uurides 

vajaduste teooria (Armstrong, Taylor 2014: 172). Ta alustas uuringuid Maslow teooria 

eneseteostusvajaduse olemuse selgitamiseks (Miner 1980 ref Vadi 1997: 97) ning tõi välja 

kolm vajadust, mille saavutamine on inimestele kõige olulisem (Armstrong, Taylor 2014: 

172). Kuigi inimesed tegelevad korraga paljude vajaduste rahuldamisega, on igal inimesel 

oma domineeriv vajadus (Türk 2005: 40). Üheks vajaduseks on saavutusvajadus, mis 

ajendab inimesi saavutama üha paremaid tulemusi, võtma vastutust ja lahendama keerulisi 

probleeme (Vadi 1997: 98). Kõrge saavutusvajadusega inimesed eelistavad keskmise 

raskusastmega ülesandeid ja eesmärke, soovivad vastutada oma töötulemuse eest, tahavad 

saada tagasisidet ja on innovaatilisemad (Mullins 2005: 488). Teiseks vajaduseks on 

suhtlemisvajadus, mis ajendab looma ja hoidma sooje ja sõbralikke suhteid, pöörama 

tähelepanu inimeste vahelistele suhetele sealhulgas teineteise abistamisele (Vadi 1997: 98). 

Kolmanda vajadusena on McClelland välja toonud autoriteedi ehk võimuvajaduse, mis 

väljendub soovis teisi kontrollida või mõjutada (Armstrong, Taylor 2014: 172). Kõrge 

võimuvajadusega inimesed tahavad rohkem teisi mõjutada andes otseseid soovitusi ja 

hinnanguid (Vadi 1997: 98). 

Nii riigi kui ettevõtte edukus sõltub sellest, kui kõrge on inimeste saavutusvajadus (Arnold 

et al. 2005: 316). Kõrge saavutusvajadusega inimeste jaoks ei ole raha motivaator kuid see 

võib mõjuda tagasisidena tehtud tööle. Sellised inimesed ei jää kauaks ettevõttesse, kus ei 

maksta neile heade töötulemuste eest väärilist tasu. Töötasu võib tunduda kõrge 

saavutusvajadustega inimeste jaoks oluline, nad hindavad seda rohkem kui tagasisidet, mis 

sümboliseerib edukat tööülesande täitmist ja eesmärkide saavutamist. (Mullins 2005: 488) 

McClellandi ja Maslow teooriate vahel on võimalik leida mõningaid sarnasusi. Kuigi 

McClelland üritas selgitada Maslow eneseteostusvajaduse olemust, on tema kolm vajadust 

kokku viidavad Maslow hierarhia ülemise kolme vajadusega. McClellandi suhtlemisvajadus 

on Maslow hierarhias kuuluvuse vajadus, võimuvajadus austuse vajadus ning 

saavutusvajadus kui eneseteostusvajadus. Kui McClelland väidab, et tema kirjeldatud kolm 

vajadust on inimese jaoks kõige tähtsamad ning igaühel on oma domineeriv vajadus siis 
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Maslow leiab, et vajadused kasvavad alt ülesse ja enne järgmise vajaduse täitmise juurde 

asumist peab eelmine vähemalt osaliselt olema rahuldatud.  

Frederick Herzberg viis läbi intervjuusid uurimaks töötajatelt põhjuseid, miks nad end ühes 

või teises olukorras on tööalaselt kas hästi või halvasti tundnud (Mullins 2005: 485). 

Intervjuude tulemusena jõudis ta järeldusele, et tööga rahulolu või motivatsiooni 

suurendavad tegurid ei ole samad, mis põhjustavad tööga rahulolematust (Herzberg 1987: 

113). Ta jagas põhjused kahte rühma ja lõi sellega kahe faktori teooria (Mullins 2005: 485). 

Herzberg eristas hügieeni- ja motivatsioonifaktoreid. Hügieenifaktorid on faktorid, mille 

rakendamise eesmärk on vältida rahulolematust (Ibid.), kusjuures rahulolematuse asemele ei 

tule rahulolu vaid eesmärgiks on, et rahulolematust enam ei eksisteeri (Herzberg 1987: 113). 

Hügieenifaktorid on välised tegurid (Yusoff, Kian, Idris 2013: 19), siia kuuluvad töötasu, 

kindlustunne tööl, töötingimused, kontrolli tihedus ja ulatus, inimeste vahelised suhted, 

juhtimise kvaliteet, töökultuur (Alas 2008: 124).  

Motivatsioonifaktorid on sisemised faktorid, mille eesmärk on tõsta töötajate rahulolu 

(Yusoff, Kian, Idris 2013: 19) ja motiveerida töötajat andma endast parimat (Mullins 2005: 

485). Motivatsioonifaktorid on seotud peamiselt töö sisuga ja positiivsete tunnete 

kujunemisega (Vadi 1997: 89). Motivatsioonifaktorite hulka kuuluvad saavutusvajaduse 

rahuldamine, vastutuse usaldamine, enesearendamise võimalust pakkuv töö, huvipakkuv töö 

ja tunnustus (Alas 2008: 124).   

Herzberg (1987: 113) leidis oma uurimuses, et motivatsioonifaktorid olid peamiselt inimeste 

rahulolu ning hügieenifaktorid tööga mitterahulolu põhjuseks. Motivatsioonifaktorite mõju 

on pikaajalisem kui hügieenifaktoritel (Herzberg 1987: 117) ning olenevalt olukorrast võib 

olla õigem suurendada rahulolu läbi motivatsioonifaktorite kui leevendada rahulolematust 

(Alas 2008: 124). Ettevõtted ei tohiks keskenduda ainult hügieenifaktorite kasutamisele, 

töötajate motiveerimiseks tuleb kasutada ka motivatsioonifaktoreid (Yusoff, Kian, Idris 

2013: 19).  

Herzbergi teooriat on kritiseeritud. On välja toodud, et Herzberg ei pööranud tähelepanu 

töötajate rahulolu ja töötulemuste seosele ning teooria kahefaktorilisus oli intervjueerijate 

kasutatud küsitluse tulemusena vältimatu (Armstrong, Taylor 2014: 173). Inimesed kipuvad 

rahulolu seostama iseenda panusega ning mitterahulolu põhjuseks tooma väliseid põhjuseid 

(Mullins 2005: 486-487). Väidetakse, et Herzbergi teooria kehtib kõige vähem oskustööliste 
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kohta, kellel on suures osas monotoonne, korduv ja ebahuvitav ning kelle töö ei nõua 

erialaseid teadmiseid ja oskuseid. Ometi on just need töötajad sellised, kelle motiveerimine 

on juhtkonna jaoks keeruline, kuna mõningatel juhtudel ei pruugi töötajad olla huvitatud 

oma töö sisust ega motivaatoritest. Olenemata kriitikast on siiski Herzbergi teooria suunanud 

ettevõtete tähelepanu töö rikastamisele ja motivatsioonipaketi loomisele. (Ibid.)  

Magistritöö autori arvates on olemas faktoreid, millele tähelepanu pöörates on võimalik 

vähendada rahulolematust kuid mis ei too endaga kaasa rahuolu, eelkõige on sellisteks 

faktoriteks Herzbergi hügieenifaktorid. Hügieenifaktorite rakendamisel väheneb või kaob 

mingiks ajaperioodiks rahulolematus kuid see asendub peagi uute ja kõrgemate ootustega. 

Selleks, et tõsta rahulolu on oluline pöörata tähelepanu motivatsioonifaktoritele sealjuures 

unustamata hügieenifaktoreid. Nii nagu Maslow teooria puhul otsitakse esmalt võimalusi 

füsioloogiliste ja turvalisuse vajaduste rahuldamiseks võib ka Herzbergi teooria puhul väita, 

et selleks, et motivatsioonifaktorid tulemust annaks, peavad olema rakendatud ka 

hügieenifaktorid. Autor leiab, et oluline on leida tasakaal mõlema faktori vahel, kuna 

inimesed peavad lisaks enesearengut pakkuvale huvitavale tööle oluliseks ka seda, et neid 

tehtud töö eest tunnustataks, olgu tunnustuseks kas töötasu, tagasiside või edutamine. 

Oluline on mõista, kas madal rahulolu ühe faktoriga mõjutab oluliselt rahulolu tervikuna ja 

vajab sellest lähtuvalt kohest sekkumist. 

Üheks uuemaks motivatsiooniteooriaks, mida kasutatakse nii hariduse, tervishoiu, spordi kui 

ka tööalase motivatsiooni uurimiseks (Deci, Olafsen, Ryan 2017: 20), peetakse Edward Deci 

ja Richard Ryan’i enesemääratlemise teooriat (Armstrong, Taylor 2014: 173). 

Enesemääratlemise teooria kohaselt motiveerivad inimesi tegutsema psühholoogilised 

vajadused, milleks on kompetentsus, autonoomsus ja sotsiaalne kuuluvus (Ryan, Deci 

2000a: 57).  

Sotsiaalse kuuluvuse all mõistavad Ryan ja Deci (2000a: 64) kuuluvust ja seotust teiste 

inimeste ja inimgruppidega. Välised motivaatorid ei ole kuigi kaua huvipakkuvad ning 

inimene on nõus ülesandega tegelema seetõttu, et tööd ja selle tulemust väärtustab tema 

jaoks oluline inimene (Ibid.). Tööalaselt tähendab see näiteks seda, et töötajaid austav ja 

nendest hooliv juht võimaldab tekkida töökeskkonnal, kus töötajad aktsepteerivad ja võtavad 

omaks ettevõtte väärtused. Kompetentsi seostavad Ryan ja Deci (2000a: 64) välise 

motivatsiooniga,  kompetentsena võimaldavad end tunda jõukohased väljakutsed ning 

konstruktiivne tagasiside. Kompetents, iseseisvus ja sotsiaalne kuuluvus on inimeste jaoks 
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olulised ning nende psühholoogiliste vajaduste rahuldamine on oluline suurendamaks 

inimeste sisemist motivatsiooni ja seeläbi rahulolu. 

Enesemääratlemise teooria eristab autonoomset ja kontrollitud ning sisemist ja välimist 

motivatsiooni. Sõltumatu motivatsiooni puhul teevad inimesed midagi, kuna nad ise 

soovivad seda teha (Deci, Olafsen, Ryan 2017: 20). Sageli on sõltumatu motivatsiooni puhul 

tegemist sisemise motivatsiooniga (Ibid.). Kontrollitud motivatsioon on vastupidine 

sisemisele motivatsioonile ehk inimene tunnetab survestatust ning kohustust tegutseda 

(Gagné, Deci 2005: 334), see on oma olemuselt kui välimine motivatsioon. Sisemine 

motivatsioon väljendub ülesandega seonduvalt tuntavas rahulolus, naudingus ja huvis (Deci, 

Olafsen, Ryan 2017: 20). Sisemise motivatsiooni puhul naudib inimene tegevust ennast ja 

see on seotud kompetentsi ja iseseisvuse vajadustega (Ryan, Deci 2000a: 60, 64). Väline 

motivatsioon seevastu väljendub tegevuses, mis on ajendatud välise hüve saamiseks või enda 

jaoks sobiva olukorra saavutamises (Deci, Olafsen, Ryan 2017: 20). 

Deci ja Ryan eristavad kuute motivatsiooni liiki, mis on jagatud kolme kategooriasse: 

sisemine motivatsioon, välimine motivatsioon ja motivatsiooni puudumine (joonis 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Motivatsiooni liigid enesemääratlemise teooria alusel (allikas: Ryan, Deci 2000b: 

72; Ryan, Deci 2000a: 61-62, autori koostatud). 
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Joonisel paremalt vasakule liikudes on esimeseks motivatsiooni tüübiks sisemine 

motivatsioon ehk sisemine ajend tegutsemiseks, mida seostatakse isikliku huvi, naudingu, 

kompetentsuse ja keerulistes situatsioonides eduka toimetulekuga (Ryan, Deci 2000a: 63). 

Välimise motivatsiooni kategooriasse kuuluvad integreeritud, teadlik, omistatud ja välimine 

regulatsioon. Kõige autonoomsem välise motivatsiooni liik on integreeritud regulatsioon. 

Sellega on tegemist siis, kui välised reeglid on täielikult omaks võetud eneseanalüüsi ja uute 

reeglite vastavusse viimise tulemusena enda väärtuste ja vajadustega. Mida rohkem tegevuse 

põhjuseid või reegleid omaks võtta ja pidada neid osana iseenda soovidest ja 

tõekspidamistest, seda rohkem muutuvad väliselt motiveeritud teod sisemiselt 

motiveerivaks. Tegemist on siiski välimise motivatsiooni liigiga, kuna käitumine on 

mõjutatud välisest reeglist või juhisest, mis on kui enda väärtusena omaks võetud. Järgmise, 

teadliku regulatsiooni korral tunnetab inimene käitumise olulisust iseenda jaoks ning 

aktsepteerib käitumist kui enda tahet. Näiteks töötaja õpib selgeks tööks vajaminevad 

terminid kuna ta leiab, et see võimaldab tal kolleegidega paremini suhelda ja ta teeb seda, 

kuna tema jaoks on tööalane kompetentsus oluline. Omistatud regulatsiooni puhul tehakse 

midagi eesmärgiga vältida süütunnet või ärevust või hoopis selleks, et tunda end uhkena ja 

suurendada oma enesehinnangut. Tegemist on kontrollitud motivatsiooni poole kalduva 

motivatsiooni liigiga. Kuigi tegemist on inimese enda tunnetuse küsimusega, ei nähta 

omistatud regulatsiooni inimese sisemise mina osana, mistõttu liigitatakse see välimise 

motivatsiooni kategooriasse. Välimine regulatsioon on välimise motivatsiooni hulka 

kuuluvest motivatsiooni liikidest kõige rohkem välistest teguritest ja mõjuritest sõltuv ehk 

kontrollitud. Välimise regulatsiooniga on tegemist olukorras, kus tehakse midagi kellegi 

teise heaks või välise tasu saamiseks. Sellist motivatsiooni kogetakse kontrollivana või 

ebasobivana, kuna inimese enda huvid ei vasta tegevusele, mida temalt oodatakse. (Ryan, 

Deci 2000a: 61-62) 

Amotivatsiooni ehk motivatsiooni puudumisel puudub inimesel huvi ja tahe tegutseda, 

puudub isiklik seos ülesandega. Motivatsiooni puudumine on tingitud sellest, et tegevust ei 

nähta enda silmis väärtuslikuna, pole piisavalt pädevust ülesande lahendamiseks või ei usuta, 

et tegevus toob soovitud tulemuse. (Ryan, Deci 2000a: 61)  

Ryani ja Deci enesemääratlemise teooria võimaldab täpsemini välja selgitada, milline 

motivatsiooni liik on töötaja jaoks oluline ning mida saaks juhtkond ära teha töötajate 

motiveerimiseks arvestades, et inimesi motiveerivad tegutsema kompetentsus, autonoomia 
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ja sotsiaalne kuuluvus. Magistritöö autor leiab, et uuringus osaleja jaoks võib olla raske 

eristada sisemist motivatsiooni integreeritud ja teadlikust regulatsioonist, kuna see vajab 

sisemist analüüsi selgitamaks välja algpõhjused ja võib seetõttu anda valed uuringu 

tulemused. 

Victor Vroomi ootuste teooria eesmärk on selgitada, mille alusel inimesed otsustavad, kuidas 

tegutseda (Arnold et al. 2005: 320). Tööalaselt on inimene motiveeritud, kui temalt nõutav 

võimaldab tal täita ka enda ootusi ja eesmärke (Vadi 1997: 100). Ootuste teooria väidab, et 

inimene teeb valiku ühe või teise tegevuse kasuks lähtudes järgmistest aspektidest (Arnold 

et al. 2005: 321; Vadi 1997: 100-102): 

a) ootus ehk tulemuse saavutamise tõenäosus, selleks tehtud pingutus. Võimaldab leida 

vastuse küsimusele, kas ma oleksin võimeline seda ülesannet täitma, kui ma selle 

vastu võtaksin. Inimene hindab oma tööalaseid võimeid, kogemusi ja riske leidmaks, 

kas tulemus oleks ootustele vastav; 

b) instrumentaalsus ehk tulemus. Inimene hindab, kuivõrd tõenäoline on eduka 

soorituse tagajärjel soovitud tulemuseni (näiteks rahaline hüve, edutamine, 

tunnustus, eneseareng, rahulolu) jõudmine. Mõeldakse, kas pingutus reaalselt 

võimaldab soovitud tulemust saavutada; 

c) valents ehk olulisus. Selle all mõistetakse tulemusest saadavat rahulolu, mis on 

seotud pingutusega ja tasu väärtusega inimese jaoks.  

Töötajate motivatsiooni võib käsitleda nimetatud kolme teguri koostoimena ehk tegurite 

korrutisena leitakse motivatsioon ülesande lahendamiseks (Türk 2005: 274). Kui aga ühe 

näitaja tulemus on null, on motivatsioon ülesannet täita samuti puudulik olenemata teiste 

näitajate tulemusest (Arnold et al. 2005: 320). Töötaja motiveerimiseks on vaja luua olukord, 

milles inimene tunnetab, et tööpingutus tagab suurepärase töötulemuse, mille eest saab 

töötaja soovitud tasu (Türk 2005: 274). Magistritöö autori arvates tuleb töötaja 

motiveerimiseks tähelepanu pöörata nii tulemuse saavutamise tõenäosusele, soovitud 

tulemusele kui ka nende olulisusele töötaja silmis. Oluline on sealjuures teada, mida töötaja 

motiveerivaks peab mistõttu leiab autor, et antud protsessiteooria kõrvale tuleks kasutusele 

võtta ka rahuloluteooria, näiteks Herzbergi teooria.  

Vroomi ootuste teooria kohta on öeldud, et kui ühe teguri tulemus on mittesoovitud siis 

teooria ei tööta. Teooria töötab praktikas paremini siis, kui tulemusena mõõdetakse näiteks 
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kavatsust või eelistust ja mitte käitumist (pingutus, valik, sooritus). Uuringud, milles on 

pingutus kombineeritud tulemusega, on andnud paremaid tulemusi. (Arnold et al. 2005: 321)  

Stacy Adamsi võrdsuse teooria on ülesse ehitatud saadud tasu ja tehtud jõupingutuse suhtele 

(Alas 2008: 126). Töötajad hindavad õiglust ehk hindavad enda tehtud pingutust saadud 

tasuga ning võrdlevad saadud tulemust kolleegidega (joonis 3) (Armstrong, Taylor 2014: 

176). Ebavõrdsus tekib, kui inimene leiab, et tema panus või tasu peaks olema suurem või 

väiksem võrreldes teistega (Ibid.). Suurem ebavõrdsus tekitab stressi ja ebavõrdsusest 

tingitud kõrge stressitase võib viia allaandmiseni ebavõrdsuse vähendamiseks (Arnold et al. 

2005: 323). Inimesed on aga motiveeritud säilitama õiglast tasakaalu enda panuse ja tasu 

vahel. Adamsi võrdsuse teooria ei anna aga vastuseid küsimusele, mida inimesed teevad siis, 

kui nad tunnetavad ebavõrdsust. (Ibid.) 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Adamsi võrdsuse teooria (allikas: Alas 2008: 126). 

Võrdsuse teooriat on edasi arendatud ning õiglust vaadatakse kahest aspektist – kas inimene 

tunneb, et ta saab või sai õiglase tasu oma panuse eest ning kas ettevõttes on 

tasustamisprotseduurid õiglased (Arnold et al. 2005: 323-324). Töötajad, kes tunnetavad 

ebavõrdsust, ei ole enam altid kolleege abistama, panustavad ülesandesse nii vähe kui 

vajalik, osalevad vähem uutes ülesannetes ja väljendavad oma rahulolematust (Ibid.). 

Ebavõrdsuse vähendamiseks on kuus võimalust: suurendada või vähendada oma panust, 

muuta saadavat tasu, panuse või tasu kognitiivne muutmine, töökohalt lahkumine, teiste 

mõjutamine, võrdlusgrupi muutmine (Mullins 2005: 496-497). 

Kriitikana võib välja tuua, et antud teooria püsib liiga rangelt kinni võrdlusbaasist, milleks 

on teised inimesed. Teooria võimaldab hästi ennustada, milline on õiglane tulemus kuid 

inimesed võtavad lisaks teiste tasule ja pingutusele arvesse ka enda eesmärke ja ambitsioone. 

(Locke 1969: 318) Magistritöö autor leiab, et Vroomi ja Adamsi teooriad ilmestavad 

Töötaja tasu ja jõupingutuse 
suhe 

Teiste töötajate tasu ja 
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võrdlus 

On võrdsed 

Töötaja on rahul ega muuda oma 
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Ei ole võrdsed 

Töötaja tunneb ennast 
ebamugavalt ja võtab midagi ette 
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teineteist. Kui Vroomi teooria puhul on keskmes indiviid siis Adamsi teooria toob juurde 

võrdluse teiste samas valdkonnas või ametipositsioonil töötavate inimestega. Isegi, kui 

inimene peab kõige olulisemaks tasu vastamist oma panusele, võib töötasuga rahulolematus 

olla tingitud võrdlusest teiste töötajate või konkureerivate ettevõtetega.  

Motivatsiooni võimaldab teise nurga alt vaadata Edwin Locke eesmärgiteooria. 

Eesmärgiteooria peamine eeldus on, et inimese käitumise määravad tema eesmärgid või 

kavatsused ja inimesed püüavad eesmärke saavutada rahuldamaks oma vajadusi (Mullins 

2005: 498). Motivatsioon ja sooritus on kõrgemad kui on seatud endale motiveerivad 

eesmärgid ja kui saadakse oma tööle tagasisidet (Armstrong, Taylor 2014: 175). Eesmärgid 

peavad olema selgelt sõnastatud (Ibid.) ning piisavalt väljakutsuvad, kuna on leitud, et 

endale seatud keerulisemad eesmärgid võimaldavad saavutada paremaid tulemusi (Arnold 

et al. 2005: 327). Samas on oluline, et eesmärki seades tunneks inimene end selle 

saavutamise eest vastutavana ning ta on valmis pühenduma eesmärgi täitmisele (Ibid.). 

Tagasiside on oluline motivatsiooni säilitamiseks ja veelgi kõrgemate eesmärkide 

seadmiseks (Armstrong, Taylor 2014: 175). Eesmärgid seega suunavad tööalast käitumist ja 

tulemuslikkust ning viivad teatud tulemuste või tagasisideni (Mullins 2005: 498). Kui töötaja 

on saavutanud endale seatud eesmärgi, on ta alguses olukorraga rahul kuid peagi seab uue 

ja kõrgema eesmärgi (Locke 1969: 327).  

Teooriate ülevaate kokkuvõtteks võib öelda, et olenemata mõningatest sarnasustest on 

käsitletud teooriad oma olemuselt erinevad. Kui rahuloluteooriad võimaldavad välja 

selgitada vajadused ning nendega rahulolu siis protsessiteooriad võimaldavad selgitada, mis 

ajendab inimesi otsustama ja käituma. Töörahulolu ja motivatsiooni uurimine võimaldab 

teada saada, milline on rahulolu erinevate tööga seotud faktoritega kui ka koguda infot selle 

kohta, mida töötajad motiveerivaks peavad. Saadud tulemusi saab rakendada töörahulolu ja 

motivatsiooni tõstmiseks, sealhulgas kogutasusüsteemi või motivatsioonipaketi välja 

töötamisel või uuendamisel. Inimesed kipuvad tahtma rohkem kui neil on ning rahulolu on 

ajas muutuv mistõttu tuleb rahulolu ja motivatsiooni uuringut aja möödudes korrata.  
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1.4. Motivatsiooni ja rahulolu mõõtmise meetodid 
 

Organisatsioonides läbi viidavate uuringute eesmärk on saada organisatsiooni töötajatelt 

juhtimisotsuste tegemiseks vajalikku informatsiooni. Uuringu kui infokogumise vahendi 

eeliseks on süsteemsus, tänu millele saavad kaardistatud kõik olulised arvamused. 

(Personalijuhtimise… 2017: 279) 

Uurimisprotsess koosneb järgmistest sammudest: uurimisidee, teooria, probleem, 

uurimistöö kavandamine, andmete kogumine, andmete analüüs, tulemuste vormistamine. 

Selleks, et motivatsiooni ja rahulolu uurida, tuleb selle tunnuseid mõõta, loendada või muul 

viisil registreerida. Ka vaadeldes on võimalik täheldada inimeste vahelisi sarnasusi kui ka 

erinevuseid, kuid täpsete andmete ja tulemuste saamiseks on vajalik mõõtmine. (Õunapuu 

2014: 75, 134) 

Õnnestunud organisatsiooniuuringu läbiviimiseks tuleb enne uuringu koostamise juurde 

asumist sõnastada, miks uuringut tehakse ehk mis on uuringu eesmärk ning paika panna 

prioriteetsed uurimisvaldkonnad (Personalijuhtimise… 2017: 282). Esialgset ideed aitab 

konkreetsemaks uurimisteemaks ja –probleemiks arendada erialase kirjandusega tutvumine, 

mis omakorda moodustab uurimistöö teadusliku tausta. Kirjanduse ülevaatega tutvumise 

järel on tekkinud arusaam, milliseid probleeme on uuritud ja millised vajavad veel uurimist, 

millised meetodid on uurimiseks kasutusel, milliseid põhimõisteid ja teooriaid tuleb 

rakendada. Teooriad on abiks uurimisküsimuste ja ka –hüpoteeside koostamisel ning hiljem 

uuringu tulemuste selgitamisel. (Õunapuu 2014: 75, 78-80, 94, 96) 

Uuringud on kas kvantitatiivsed või kvalitatiivsed. Kvantitatiivses uuringus käsitletakse 

teavet, mida on võimalik väljendada arvude kujul (Lagerspetz 2017: 122). Uurimuses on 

kesksed järeldused varasematest uuringutest, varasemad teooriad, hüpoteeside esitamine ja 

mõistete määratlemine (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2010: 131). Kvalitatiivses uurimuses 

käsitletakse aga teavet, mida arvuliselt väljendada on võimatu või ebaotstarbekas 

(Lagerspetz 2017: 122), uuringu eesmärk on mõista uuritavat nähtust ilma tulemusi 

üldistamata (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2010: 168-169). Kumma metoodika kasuks 

otsustada sõltub sellest, millist teavet soovitakse uurimise abil saada ehk millised on 

uurimisküsimused (Lagerspetz 2017: 123). 
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Andmekogumise meetodi valikul tuleb kaaluda, kas soovitakse saada kvalitatiivseid või 

kvantitatiivseid andmeid (Õunapuu 2014: 159). Organisatsiooniuuringutes on laialdasemalt 

kasutusel kvantitatiivsed uuringud, mille käigus kasutatakse standardiseeritud ankeete ehk 

küsitlusi, kus vastajad saavad valida etteantud vastusevariantide vahel (Personalijuhtimise… 

2017: 284). See võimaldab tulemusi statistiliselt analüüsida, organisatsioonile laiendada 

ning ajas võrrelda (Ibid.). Kõige parema ja ülevaatlikuma tulemuse annab sageli 

kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineerimine. 

Töötajate töörahulolu ja motivatsiooni selgitamiseks sobivad ankeetküsitlused ja intervjuud. 

Ankeetküsitlused võimaldavad koguda suurt hulka andmeid tänu standardsele 

küsimustikule, mida on võimalik saata paljudele inimestele (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

2010: 182) ning inimesed saavad endale sobival ajal sellele vastata (Lagerspetz 2017: 158). 

Küsimustiku koostamisel kasutatakse nii suletud kui avatud küsimusi (Õunapuu 162). 

Suletud küsimuste puhul on küsitluse koostaja andnud ette vastusevariandid, mille hulgast 

endale sobivaim vastus leida. Avatud küsimuste korral vastusevariante ette ei ole antud ning 

vastajal tuleb ise vabas vormis vastata. Rahulolu ja motivatsiooni uurides tasub kasutada nii 

avatud kui suletud küsimusi, kuna avatud küsimused võimaldavad selgitada aspekte, mis 

suletud küsimustega tähelepanuta jääks (Õunapuu 2014: 162). Küsimuste järjekord 

ankeetküsitluses võiks olla loogiline, et vastajal oleks mugavam vastata ning tekiks 

ülevaade, mida täpsemalt uuritakse. 

Küsimuste sõnastamisel peab veenduma, et küsimus oleks konkreetne, üheselt mõistetav ja 

mõõdetav. Tähelepanu tasub pöörata sõnastusele, et küsimus ei sisaldaks kahte küsimust. 

Küsimuse sõnastus peab olema neutraalne, korrektne ja loomulik ning on oluline, et küsimus 

oleks optimaalse pikkusega. (Õunapuu 2014: 163) 

Küsitluste puuduseks on kogutud andmete pinnapealsus. Lisaks ei ole võimalik kontrollida, 

kas vastajad on andnud vastuseid ausalt ja hoolikalt või kui hästi vastasid suletud küsimuste 

korral vastusevariandid vastaja kogemusele. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2010: 182) Samas 

võimaldab küsitlus aega kokku hoida vastuste kogumisel, kuna küsimustikku on võimalik 

kätte anda korraga paljudele inimestele. Kui küsimustik on koostatud üheselt mõistetavalt ja 

vastuseid on võimalik väljendada arvude kujul, on võimalik tulemusi mugavalt erinevate 

statistikameetoditega analüüsida. Küsitlus võimaldab vastates jääda anonüümseks ning 

annab seeläbi võimaluse oma kogemust ja mõtteid ausalt jagada. Mõeldes sihtgrupile tuleb 

otsustada kas paber- või veebiankeedi kasuks. 
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Töörahulolu ja motivatsiooni on võimalik uurida ka viies läbi intervjuusid. Intervjuu puhul 

on tegemist vestluse vormiga, kus intervjueerija küsib küsimusi ning intervjueeritav vastab 

neile (Õunapuu 2014: 170). Tuntumad on struktureeritud, poolstruktureeritud ja 

struktureerimata intervjuud. Struktureeritud intervjuu puhul esitatakse intervjueeritavatele 

samasuguses sõnastuses ja järjekorras küsimusi, kusjuures intervjueerija ei tohi intervjuude 

käigus küsimusi lisada, välja jätta või muuta. Poolstruktureeritud intervjuude puhul 

kasutatakse avatud lõpuga küsimusi, intervjueerija määrab küsimuste järjekorra. 

Struktureerimata intervjuudega on tegemist siis, kui küsimused on spontaanse iseloomuga, 

vestlus on paindlik arvestades intervjueeritavat ja tema aega. Sellise intervjuu suunajaks on 

uuringu teema ja eesmärk. (Õunapuu 2014: 171-172) 

Intervjuu eeliseks peetakse paindlikkust andmekogumist vastavalt olukorrale reguleerida. 

Intervjuu käigus võib muutuda ka käsitletavate teemade järjekord ning vastuste 

tõlgendamiseks on rohkem võimalusi. Vestluse käigus on võimalik küsida täpsustavaid 

küsimusi. Intervjuu puudusteks võib pidada ajakulu nii ettevalmistamisel kui selle läbi 

viimisel. Inimesed kipuvad vahetult jagama pigem positiivseid elamusi kui negatiivseid, 

mistõttu võivad vastused olla kallutatud. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2010: 191). 

Iga uuringu puhul määratakse sihtgrupp, keda uurima hakatakse. Tehakse selgeks üldkogum 

ehk populatsioon ja valim. Üldkogum hõlmab isikuid, keda hakatakse uurima ning valim on 

omakorda väiksem hulk inimesi üldkogumist, kellelt saadud andmetele tuginedes saaks teha 

usaldusväärseid järeldusi üldkogumisse kuuluvate inimeste kohta. Üldkogumi uurimiseks 

on oluline see selgelt piiritleda ja kirjeldada, kuna see võimaldab esinduslikumat valimit 

moodustada, kuna väga suur uuritavate hulk teeb uurimise keeruliseks ja ajamahukaks. 

(Õunapuu 2014: 137-139) Ettevõttes töötavate töötajate töörahulolu ja motivatsiooni uurides 

tasub uuring läbi viia kõigi töötajate hulgas, kuna see võimaldab kõigil arvamust avaldada 

ja ettevõttel saadud tulemusi kogutasusüsteemi kujundamisel arvesse võtta. Olenevalt 

töötajate arvust saab valida ankeetküsitluse või intervjuu kasuks. 

Kui vastused on käes tuleb andmed korrastada, et anda neile analüüsimise jaoks sobiv kuju. 

Seejärel saab asuda andmeanalüüsi juurde, mille eesmärgiks on andmetes sisalduva 

informatsiooni ilmutamine. Eristatakse kirjeldavat ja järeldavat statistikat. Kirjeldava 

statistika eesmärk on andmete organiseerimine ja andmetes sisalduva informatsiooni 

kompaktne ja ülevaatlik esitamine. Kirjeldavat statistikat huvitab andmete variatiivsus, mida 

kirjeldatakse kasutades näiteks keskmist, moodi ja mediaani, mis kirjeldavad tunnuste 
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jaotust ja omadusi. Järeldav statistika võimaldab andmestiku põhjal anda hinnanguid ning 

teha üldistusi kogu populatsiooni kohta. (Õunapuu 2014: 178, 182, 184) 

Eristatakse ka ühe- ja mitmemõõtmelist analüüsi. Ühemõõtmelise analüüsi puhul esitatakse 

ühe muutuja jaotust. Ehk näidatakse, kuidas muutuja mõõtmise tulemused eri väärtuste vahel 

jaotuvad. Ühemõõtmeline analüüs on abiks leidmaks sobivaid viise ühendamaks mõõtmisel 

kasutatud väärtused väiksemateks gruppideks, mis võimaldavad mugavamalt neid andmeid 

kasutada mitmemõõtmelise analüüsi juures. Mitmemõõtmelise analüüsiga on tegemist siis, 

kui uuritakse mitme nähtuse omavahelisi seoseid ehk otsitakse kahe või mitme muutuja 

vahelist sõltuvust. Selline analüüs võimaldab näiteks uurida, kas inimesi erinevates 

osakondades või erinevates vanustes motiveerivad samad tegurid või esineb erinevuseid. 

(Lagerspetz 2017: 228, 238) 

Andmeanalüüsi järel on aeg tulemuste kokkuvõtteks. Kokkuvõttes sisalduvad uuringu 

tulemused koos tehtud järelduste ja üldistustega ning tuuakse välja ka ettepanekud 

edaspidiseks. Uuringu tulemused esitatakse graafiliselt ning lisatakse juurde selgitused ja 

tõlgendused.  

Töötajate rahulolu ja motivatsiooni tuleks mõõta järjepidevalt uuesti, kuna maailm on 

pidevas muutumises (Rust et al. 1996 ref Andrews, Allen 2004: 97). Andmete võrreldavuse 

huvides oleks selle jaoks hea kasutada juba varasemalt kasutusel olnud küsimustikku, kuid 

samas tuleks see kriitilise pilguga enne välja saatmist üle vaadata, et vajadusel saaks tehtud 

asjakohased korrigeerimised. 

Magistritöö autor leiab, et enne töörahulolu ja motivatsiooni uurima asumist on oluline 

esmalt panna paika uuringu eesmärk. Selleks, et uuringus osaleks võimalikult palju inimesi, 

peavad inimesed tunnetama läbiviidava uuringu olulisust enda jaoks. Olenevalt uuringu 

eesmärgist saab määrata sihtgrupi, valimi ning andmekogumise meetodi. Viies küsitlust läbi 

kõigi töötajate seas on oluline, et tulemuste üldistamiseks oleks vastanute arv piisav. 

Soovides kaardistada üldist rahulolu ja motivatsiooni tingimusel, et kõik töötajad saaksid 

uuringus osaleda, on aja kokkuhoiu ja tulemuste võrreldavuse huvides mõistlikum kasutada 

ankeetküsitlust.  
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2. KPMG BALTICS OÜ TÖÖRAHULOLU JA 
MOTIVATSIOONI UURING 

 

2.1. Uurimise eesmärk, valim ja metoodika 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada töötajate töörahulolu ja motivatsioon 

ettevõttes KPMG Baltics OÜ ning lähtuvalt uuringu tulemustest töötada välja 

parendusettepanekud töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks. Eesmärgi saavutamiseks viis 

magistritöö autor ettevõttes läbi ankeetküsitluse, kuna see võimaldab uurimusse kaasata kõik 

ettevõtte töötajad ning küsimustikule on töötajatel võimalik vastata endale sobival ajal. 

Samuti võimaldab ankeetküsitlus koguda kvantitatiivseid andmeid, mis võimaldab vastuseid 

statistiliselt analüüsida. Küsimustik on koostatud töö autori poolt ja see on toodud Lisas 1. 

Ettevõttes viiakse igal aastal läbi rahulolu ja pühendumuse uuring Global People Survey, 

mis on tellitud sõltumatult osapoolelt. Küsitluse eesmärk on saada tagasisidet töötajate 

tunnete ja hinnangute kohta seoses tööga KPMG-s ning see võimaldab hinnata töötajate 

pühendumust kui ka pühendumusega seonduvaid muid aspekte. Uuringu tulemused annavad 

juhtkonnale teavet töötajate hoiakutest auditi kvaliteedi, riski- ja kvaliteedijuhtimise, KPMG 

väärtuste, juhtkonna hoiakute ja eestvedamise kvaliteedi osas. Tulemusi tutvustatakse 

töötajatele ning neid jagatakse ka KPMG globaalse organisatsiooni siseselt. 

(Läbipaistvusaruanne 2021: 27-28) Lisaks mõõdetakse ettevõttes kord kvartalis, kui 

õnnelikuna töötajad end tööle tulles tunnevad. Kvartaalse küsitluse raames küsitakse ka 

täpsustavaid lisaküsimusi, näiteks mida saad ise või saab keegi teine ära teha, et oleksid 

õnnelikum. (KPMG Eestis… 2021)  

Kuigi ettevõttes viiakse igal aastal läbi uuringuid selgitamaks töötajate pühendumust ja 

rahulolu erinevate aspektidega, ei ole autori hinnangul ettevõttes töötajate töörahulolu ja 

eelkõige motivatsiooni põhjalikult varem uuritud. Teooriate ülevaatest selgus, et tööga 

rahulolu või motivatsiooni suurendavad tegurid ei ole samad, mis põhjustavad tööga 

rahulolematust (Herzberg 1987: 113) ning rahulolu ja motivatsiooni tuleks autori hinnangul 

sellest lähtuvalt uurida koos. Soovides parandada ettevõtte tulemuslikkust, on oluline 
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pöörata tähelepanu töötajate motivatsioonile (Mullins 2005: 472). Eelolevale infole 

tuginedes tegi magistritöö autor ettepaneku viia ettevõttes läbi täiendav küsitlus, et 

kaardistada töötajate töörahulolu ja motivatsiooni ning saada seeläbi sisendit töörahulolu ja 

motivatsiooni tõstmiseks ning koguda tagasisidet olemasolevale motivatsioonipaketile. 

Töötajate rahulolule on oluline tähelepanu pöörata, kuna häid töötajaid on raske leida ning 

uue töötaja värbamise kulu võib osutuda lühiajalises perspektiivis oluliselt suuremaks kui 

olemasoleva töötaja hoidmine. 

Andmete kogumiseks kasutati ankeetküsitlust, küsimustik sisaldab peamiselt 

valikvastustega kuid ka avatud küsimusi. Iga teema järel on vastajatel võimalus lisada vabas 

vormis kommentaare. Küsimustik koosneb 66 küsimusest, mis on jagatud neljaks osaks: 

üldandmed, ootused ja rahulolu, motivatsioonipakett ning motivatsioon ja töörahulolu. 

• Üldandmed (küsimused 1-3): vanus, osakond, karjääritase. Üldandmed võimaldavad 

uurida tulemusi vanuse, osakonna ja karjääritaseme lõikes. 

• Ootuste ja rahulolu (küsimused 4-62) väited valdkondades töö ja töökorraldus, 

juhtimine, karjääri- ja arenguvõimalused, suhted kolleegidega, töötasu, 

informatsiooni kättesaadavus, Covid-19 olukorrast tingitud töökorraldus. Antud 

küsimustiku osa eesmärgiks on koguda teavet olulisuse ja tegeliku olukorra kohta. 

Lähtuvalt kestvast Covid-19 pandeemiast kaardistati töökorraldust ning töö ja eraelu 

tasakaalu. 

• Motivatsioonipakett (küsimused 63-64), mille eesmärgiks on koguda tagasisidet 

motivatsioonipaketis toodud hüvedele, nende olulisusele töötajate jaoks. Info hüvede 

kohta on saadud dokumendivaatluse teel. 

• Motivatsioon ja töörahulolu (küsimused 65-66), mille eesmärgiks on kaardistada 

peamised motivaatorid töö tegemise seisukohalt ja milline on rahulolu erinevate 

tööga seotud teguritega. 

Ootuste, motivatsiooni ja rahulolu mõõtmiseks esitati küsimuste vastusevariandid Likerti 6 

väärtusega skaalal, üheks vastusevariandiks „Ei oska vastata,“ mis andmete analüüsimisel 

jäeti kõrvale. Likerti skaalal on tavapäraselt 5 väärtust, mis võimaldavad eristada erineva 

intensiivsusega hoiakuid aga ka neutraalset positsiooni kuid kasutusel on ka muu väärtusega 

astmikke (Lagerspetz 2017: 163). Likerti skaala võimaldab mõõta, mil määral vastaja 

väitega nõustub (Ibid.) ja nimetatud skaala osutus töö autori arvates kõige sobivamaks 

kaardistamaks rahulolu ja motivatsiooni kuna võimaldab uurida inimeste hoiakuid. 
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Motivatsioonipaketi küsimuse puhul kasutati Likerti 5 väärtusega skaalat, puudus 

vastusevariant „Ei oska vastata.“ Ankeetküsitluse käigus kogutud andmete vastused 

kodeeriti analüüsimiseks vastavalt: Olen nõus / Väga oluline / Motiveerib väga / Olen väga 

rahul – 5; Pigem olen nõus / Pigem oluline / Pigem motiveerib / Olen pigem rahul – 4; 

Neutraalne – 3; Pigem ei ole nõus / Pigem ei ole oluline / Pigem ei motiveeri / Pigem ei ole 

rahul – 2; Ei ole nõus / Ei ole oluline / Ei motiveeri / Ei ole rahul – 1; Ei oska vastata – 0. 

Küsitluse läbiviimiseks kasutati Google Forms keskkonda, kuna kõikidel ettevõtte töötajatel 

on ligipääs internetiühendusega arvutile. Küsitlus viidi läbi ajavahemikus 18.02.2022-

28.02.2022, sel perioodil saadeti ka kaks meeldetuletust küsitlusele vastamiseks. Valimi 

moodustasid algselt kolme KPMG Eesti ettevõtte töötajad (KPMG Baltics OÜ, 

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ ja KPMG Raamatupidamisteenused OÜ), kellele kõigile 

ka küsimustik saadeti. Kuna ühest ettevõttest vastuseid ei saadud ning teisest laekus vaid üks 

täidetud ankeet, ei olnud autoril võimalik uurida töörahulolu ja motivatsiooni kolme 

ettevõtte põhjal ning käesolev töö on koostatud vaid ühe ettevõtte, KPMG Baltics OÜ, näitel. 

KPMG Baltics OÜ 01.02.2022 seisuga töötajate arv oli personalijuhi sõnul 203, seahulgas 

11 praktikanti. Küsitluse välja saatmisele eelnes küsimustiku testimine kahe ettevõtte töötaja 

poolt, kellel paluti anda tagasisidet küsimuste arusaadavusele ja valikvastustele. Saadud 

tagasiside alusel täiendati küsimustikku ning lisati juurde vastusevariante, et vastaja saaks 

valida nende seast enda olukorda või arvamust kõige paremini kirjeldava vastuse. 

Küsimustikule vastamine oli anonüümne ning viide e-ankeedi asukohale saadeti töötajate 

ametialasele e-mailile. 

Küsimustiku koostamisel lähtuti mitmest töörahulolu ja motivatsiooni teooriast, kuna eri 

teooriad toetavad teineteist ja võimaldavad teemasid lähemalt uurida ja tulemusi selgitada. 

Peamiseks küsimustiku teoreetiliseks aluseks on Herzbergi kahe faktori teooria, mis 

võimaldab välja selgitada faktorid, mis põhjustavad tööga rahulolematust (hügieenifaktorid) 

või motivatsiooni langust (motivatsioonifaktorid) (Herzberg 1987: 113). Lähtutud on ka 

Maslow vajaduste hierarhiast, mille alusel kasvavad inimese vajadused hierarhiliselt alt 

ülesse ning kõrgema taseme vajadused ei teki enne, kui madalama taseme vajadused on 

osaliselt rahuldatud (Maslow 2007: 95-96).  

Endale seatud eesmärkide, tagasiside saamise ja motivatsiooni vahelist seost aitab uurida ja 

selgitada Locke eesmärgiteooria. Töötasu küsimuste puhul on tulemuste analüüsimisel 

lähtutud Adamsi võrdsuse teooriast ja Vroomi ootuste teooriast.  
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Ankeetküsitluse küsimuste 4-62 koostamisel lähtuti ka Locke lähenemisest, ehk lisaks 

hinnangule praeguse olukorra kohta koostati küsimused soovitud ning oodatud olukorra 

kaardistamiseks (Locke 1969: 317). Selline uuringu ülesse ehitus võimaldab uurida, milline 

on optimaalne olukord ning kuivõrd erineb tegelik oodatust. 

Ankeetküsitlusega kogutud andmete analüüsimiseks kasutati programmi IBM SPSS 

Statistics 24.0. Andmeanalüüsimeetoditest on kasutatud kirjeldavat statistikat (Means, 

Frequencies), korrelatsioonanalüüsi (Bivariate) ja dispersioonanalüüsi (One-Way ANOVA 

ja Univariate tingimusel p ≤ 0,05). Joonised koostati Microsoft Excelis. Andmete esitamisel 

on kasutatud aritmeetilist keskmist ja standardhälvet. Standardhälve näitab, kui kaugel on 

mõõdetud väärtused keskmisest ehk milline on vastuste hajuvus (Lagerspetz 2017: 235). 

Standardhälbe leidmiseks tuleb leida iga küsimusele antud vastuse erinevus aritmeetilisest 

keskmisest ning arvutada nende erinevuste keskmine. Mida rohkem ja suuremaid erinevaid 

vastuseid esineb, seda suurem on standardhälbe väärtus (Ibid.). Väike standardhälve 

tähendab seega, et vastused on olnud sarnased ja vastajad antud küsimuses pigem 

üksmeelsed. 

Seoste analüüsimisel on kasutatud Spearmani korrelatsioonikordajat. Korrelatsioonikordaja 

väärtused varieeruvad vahemikus +1…-1, kusjuures väärtus lähedane 0-ile märgib 

statistilise seose puudumist ning ühe lähedane tulemus kas positiivset või negatiivset tugevat 

seost (Lagerspetz 2017: 242). Positiivne väärtus tähendab, et ühe muutuja kasvades kasvab 

eelduslikult ka teise muutuja väärtus, negatiivse korrelatsioonikordaja väärtuse puhul aga 

ühe muutuja kasvul teine muutuja väärtus kahaneb (Ibid.). Kuna küsimustikus toodud 

vastused on esitatud järjestusskaalal ehk vastus näitab paiknemist astmikul, on autor 

otsustanud kasutada Spearmani korrelatsioonikordajat. 

Dispersioonanalüüs on kasutusel kolme või enama grupi keskväärtuste võrdlemiseks ning 

see näitab gruppide vaheliste erinevuste statistilist olulisust. Ehk võimaldab vaadata, kas 

vastused näiteks vanusegruppides või osakondade lõikes erinevad. Olemas on nii 

ühesuunaline kui ka kahe või enama suunaline dispersioonanalüüs olenevalt sõltumatute 

muutujate arvust. 

Käesolevas töös on kasutatud järgmiseid lühendeid: m – aritmeetiline keskmine; sd – 

standardhälve; F – dispersioonanalüüsi käigus saadud erinevuse suurus; ρ – 

korrelatsioonikordaja (Spearman); p – olulisuse tõenäosus. 
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2.2. Ülevaade ettevõttest KPMG Baltics OÜ 
 

KPMG Baltics OÜ on auditi-, maksu- ja ärinõustamisteenuseid pakkuv äriühing (KPMG 

Baltics OÜ läbipaistvusaruanne 2021: 6-7), ettevõte on osa üleilmsest KPMG 

ärinõustamisfirmade võrgustikust mis tegutseb 146 riigis pakkudes tööd enam kui 225 000 

inimesele (KPMG Baltics OÜ konsolideeritud majandusaasta aruanne 2020-2021). Ettevõte 

pakub teenuseid, mis aitavad organisatsioonidel saavutada edu üha muutuvas 

majanduskeskkonnas. Teenuste hulka kuuluvad audit, maksunõustamine, juhtimis- ja 

tehnoloogianõustamine, tehingute nõustamine, jätkusuutlikkuse nõustamine, IFRS ja 

raamatupidamisnõustamine, siseaudit ja riskinõustamine, tõlketeenus kui ka 

kasvuettevõtetele suunatud teenused, mis aitavad klientidel leida rahvusvahelisi 

investeeringuid, pääseda välisturgudele ja suurendada innovatsioonivõimet. Ettevõttel on 

kliente erinevatest majandussektoritest, kliendid on nii suurte rahvusvaheliste firmade 

tütarettevõtjad kui ka kohalikud firmad, riigiasutused ja -ametid. (KPMG kodulehekülg) 

KPMG kaubamärgi all tegutsevad Eestis ka Advokaadibüroo KPMG Law OÜ ja KPMG 

Raamatupidamisteenused OÜ, mis pakuvad õigusalaseid ja raamatupidamisteenuseid. 

Ettevõte on viimastel aastatel näidanud kiiret kasvu, müügitulu on 2021. aastal lõppenud 

majandusaastal kasvanud võrreldes 2019. aastal lõppenud majandusaastaga ligikaudu 60%. 

Võrreldes teiste juhtivate rahvusvaheliste audiitorfirmadega (nn Big 4, kuhu kuuluvad 

Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers ja KPMG) on KPMG Baltics OÜ 

konkurentsitult kiireima käibe kasvuga. Nii müügitulu kasv kui töötajate arvu suurenemine 

viimastel aastatel on tingitud integratsioonist ja tihedast koostööst Soome ja 

Skandinaaviamaadega. (KPMG Baltics OÜ konsolideeritud majandusaasta aruanded 2019-

2021) Tabelis 1 on toodud ettevõtte keskmine töötajate arv viimasel kuuel aastal ning info 

perioodil liitunud uute töötajate kohta. 

Tabel 1. KPMG Baltics OÜ keskmine töötajate arv ning perioodil liitunud uued töötajad 

(KPMG Baltics OÜ läbipaistvusaruanded 01.07.2015-30.06.2021) 

Periood Keskmine töötajate arv Perioodil liitunud uued töötajad 
01.07.2020-30.06.2021 158 (taandatuna täistööajale) * üle 80 
01.07.2019-30.06.2020 156 (taandatuna täistööajale) ** üle 60 
01.07.2018-30.06.2019 184 80 
01.07.2017-30.06.2018 113 44 
01.07.2016-30.06.2017 105 42 
01.07.2015-30.06.2016 103 21 
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Märkused: 

* 2020/2021 majandusaasta lõpu (30.09.2021) seisuga oli ettevõttes 183 töötajat (KPMG Baltics OÜ 

konsolideeritud majandusaasta aruanne 2020-2021). 

** 2019/2020 majandusaasta lõpuga (30.09.2020) seisuga oli ettevõttes 177 töötajat (KPMG Baltics OÜ 

konsolideeritud majandusaasta aruanne 2020-2021). 

Ettevõttes ollakse pühendunud suurepärase töökeskkonna ning töötamise kogemuse 

loomisele. Soovitakse olla eelistatud tööandjaks, kelle juures inimesed saavad rakendada 

oma potentsiaali, tunda uhkust kui ka olla motiveeritud anda endast parima. Peamiselt 

värvatakse uusi töötajaid värskete ülikoolilõpetajate hulgast kuid igal aastal liitub ettevõttega 

ka arvukalt kogenud erialaspetsialiste. (KPMG Baltics OÜ läbipaistvusaruanne 2021: 25) 

Töötajate arengut toetatakse kasutades avatud tulemusjuhtimise raamistikku, mis tugineb 

Everyone is a Leader kontseptsioonil. Avatud tulemusjuhtimine on seotud KPMG 

väärtustega ning see aitab seada ettevõtte vajadusi toetavaid individuaalseid ja kollektiivseid 

eesmärke. Teenuste kvaliteedi järjepidevaks parandamiseks peetakse oluliseks töötajatele 

seatavate ootuste kommunikeerimist, tasustamise ja edutamise otsused tehakse lähtuvalt 

neile ootustele vastamisest. Tulemusjuhtimise keskmes olevad väärtused on: areng ja 

täiustumine, usalduse suurendamine ning tõhus muutuste elluviimine. (Ibid.: 25-26) 

Igale töötajale on tagatud ametikohustuste täitmiseks vajalik väljaõpe ja juhendaja tugi. 

Lisaks koolitustel osalemisele on töötajatel võimalik kasutada rolliprofiilile vastavaid 

digiõppe kursuseid kui ka coachingut. (Ibid.: 28) 

Töötajate tasustamise ja edutamise põhimõtted tuginevad töö- ja palgaturu olukorrale ning 

on seotud avatud tulemusjuhtimise protsessiga. Töötulemuse ning tasu vahelise seose 

otsustamisel arvestatakse ka kogu sama taseme töötajate võrdlusgrupi töötulemusi. 

Tulemustasude määramisel arvestatakse individuaalsete tulemuste kõrval ka ettevõtte ja 

töötaja ärivaldkonna tulemusi. Ettevõttes küsitakse töötajatelt igal aastal hinnangut, kui 

tugevalt on nende tulemuslikkus seotud töötasuga ning ollakse arenguvajaduste ilmnemisel 

valmis sellele reageerima. (Ibid.: 26-27) 

Ettevõttes KPMG Baltics OÜ on neli osakonda, milleks on audit, nõustamisteenused, 

maksuosakond ja tugiteenused. Ettevõttes eristatakse mitmeid erinevaid karjääritasemeid, 

junior ehk nooremtase iseloomustab alles valdkonnas tööd alustavaid töötajaid, senior ehk 

vanemtase vähemalt mõne aastase valdkonna töökogemusega töötajaid ning alates manager 

tasemest on tegemist juhtivtöötajatega.  
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2.3. Uurimistulemused 
 

2.3.1. Valimi kirjeldus 
 

Ankeetküsitlusele vastas 43 inimest, mis moodustas 01.02.2022 seisuga ligikaudu 21% 

kõigist ettevõtte töötajatest. Madala vastamisaktiivsuse võis töö autori arvates tingida töö 

kõrghooaeg kui ka erinevate arvamusküsitluste rohkus sel perioodil. Kõige enam oli 

vastajaid vanusegrupist 25-34 aastat, kokku 15 vastanut (35%). Kuni 25 aastaste 

vanuserühmast vastas 14 töötajat (32%) ja 35-44 aastaseid vastanud oli kokku 8 (19%). 

Vanuserühmad 45-54 aastat ning 55+ aastat on tulemuste analüüsimiseks grupeeritud ühe 

tunnuse „45+ aastat“ alla, kuna nendes vanuserühmades oli vastanuid vastavalt 3 ja 3 inimest 

(kokku 14% vastanutest). Vastanute vanuseline jaotus on toodud joonisel 4. 

Osakondade võrdluses moodustasid kõige suurema osa küsitlusele vastanutest auditi 

osakonna töötajad, kokku 61% vastanutest. Nõustamisteenuste (küsimustikus Advisory,) 

osakonna töötajate vastused moodustasid 16%, tugiteenuste (küsimustikus Infrastructure) 

14% ja maksuosakonna (küsimustikus Tax) vastused 9% kõikidest saadetud vastustest. 

Küsimustikus on osakonnad ja karjääritasemed toodud inglise keeles, kuna ettevõttes on 

sisemiselt kasutusel inglise keelsed nimetused. Edaspidi on töös kasutatud nii osakondade 

kui karjääritasemete puhul eesti keelseid nimetusi. Vastanute jaotus osakondade lõikes on 

toodud joonisel 5. 

Joonis 4. Ankeetküsitlusele vastanute 

vanuseline jaotus. 

Joonis 5. Ankeetküsitlusele vastanute 

jaotus osakondade lõikes

Küsitlusele vastasid peamiselt nooremtaseme töötajad (siia kuuluvad küsimustikus toodud 

karjääritasemed trainee, admin, assistant, junior ja junior advisor), kes moodustasid 

vastanutest 53%. Algselt eraldi toodud karjääritase trainee liideti admin, assistant, junior, 

junior advisor juurde, kuna vaid üks selle karjääritaseme töötaja vastas küsitlusele. 

32%

35%

19%

14% kuni 25 aastat
25-34 aastat
35-44 aastat
45+ aastat

16%

61%

9%

14% Nõustamisteenused
Audit
Maksuosakond
Tugiteenused



40 
 

Grupeeriti ka advisor, senior (8 vastanut) ning senior advisor, assistant manager (4 

vastanut) karjääritasemed vanemtaseme töötajad nimetuse alla. Manager tase (6 vastanut) 

liideti senior manager, director, partner (2 vastanut) karjääritasemele moodustades 

kolmanda taseme juhtivtaseme töötajad. Karjääritasemeid grupeeriti, kuna vastajaid nendelt 

karjääritasemelt oli vähe. Vastused jagunesid karjääritasemete vahel järgmiselt: 28% 

vanemtaseme töötajad ning 19% juhtivtaseme töötajad. Vastanute jaotus karjääritasemete 

lõikes nii isikute kui osakaalu järgi on toodud joonisel 6.   

Joonis 6. Ankeetküsitlusele vastanute jaotus karjääritasemete lõikes. 

Kokkuvõttes kogunes küsitlusele rohkem vastuseid auditi osakonna töötajatelt ning 

karjääritasemete lõikes on enim esindatud nooremtaseme töötajad. Kuna vastanuid on vähe, 

seab see piirangud tulemuste korraga nii osakondade kui karjääritasemete lõikes 

analüüsimisele, lisaks ei võimalda vastanute hulk üldistada tulemusi kogu ettevõtte 

töötajatele vaid annab ülevaate vastanute töörahulolust ja motivatsioonist. 

 

2.3.2. Töötajate ootused ja rahulolu 
 

Kaardistamaks töötajate ootuseid ja rahulolu esitati 59 väidet kategooriates töö ja 

töökorraldus, juhtimine, karjääri- ja arenguvõimalused, suhted kolleegidega, töötasu, 

informatsiooni kättesaadavus ning olukord Covid-19 olukorrast tingituna. Järgnevalt on 

analüüsitud saadud tulemusi kategooriate järgi. 

Töö ja töökorraldus. Küsitlusele vastanutele pigem meeldib nende praegune töö (m = 4,23, 

sd = 0,90), koguni 88% vastanutest nõustub, et töö on nende jaoks huvitav või pigem huvitav 

(m = 4,26, sd = 0,79). Osakondade võrdluses on nendes küsimustes olnud vastused pigem 

üksmeelsed, karjääritasemete lõikes paistavad kõrgema rahuloluga silma juhtivtaseme 

töötajad. 
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Küsitlusele vastanute jaoks on oluline teada, mida neilt tööl oodatakse (m = 4,88, sd = 0,32) 

ning tulemustest selgub, et pigem ootuseid tööle ka teatakse (m = 3,98, sd = 0,86). Täpsemalt 

23% vastanutest teab, millised on ootused nende tööle ning 63% on pigem teadlikud. Tööle 

seatud ootuste osas vajavad rohkem selgust nõustamisteenuste osakonna töötajad, kelle 

puhul oodatud ja tegeliku tulemuse vahe kõige suurem. Kuna nõustamisteenuste all 

mõistetakse erinevaid ettevõttele väärtust lisavaid ja hoidvaid kui ka kulude vähendamise ja 

efektiivsuse suurendamisega seonduvaid teenuseid ning nende teenuste maht on ettevõttes 

aasta-aastalt kasvanud (KPMG Baltics OÜ konsolideeritud majandusaasta aruanded 2019-

2021), võib erinevus olulisuse ja tegelikkuse vahel olla tingitud osakonna laienemisest. Uute 

teenuste turule toomiseks on vaja kvalifitseeritud tööjõudu, kuid töötajad vajavad selgust 

neile seatud ootuste osas. Üks vastanutest toob välja, et puudub selge siht, arusaam ja juht 

vastavas valdkonnas. Magistritöö autori arvates aitaksid erinevust vähendada selgem 

osakonna fookus ning seeläbi loodud selgemad ametijuhendid. Tööle seatavate ootuste 

puhul on tegemist Herzbergi teooria kohaselt hügieenifaktoriga ehk sellega tegelemine aitab 

vähendada rahulolematust. 

Vastanud ootavad, et neile antavad tööülesanded oleksid sõnastatud selgelt ja arusaadavalt 

(m = 4,67, sd = 0,57), kuigi selles arvamuses on karjääritasemete vahel statistiliselt olulisi 

erinevuseid (F = 3,44, p = 0,04), nimelt tugiteenuste töötajatel on selles küsimuses natukene 

madalamad ootused (m = 4,00, sd = 0,89). Inimesed, kes peavad oluliseks teada nende tööle 

seotud ootuseid, peavad oluliseks ka tööülesannete selgust ja arusaadavust (ρ = 0,63, p < 

0,01). Lisas 2 on toodud korrelatsioonanalüüsi tulemused, mille puhul osutus korrelatsioon 

statistiliselt oluliseks (ρ > 0,50, p < 0,01). Küsitluses osalenute tööülesanded on pigem 

selgelt ja arusaadavalt sõnastatud (m = 3,79, sd = 0,74) kuigi siinkohal näevad kõik 

karjääritasemed ning auditi ja maksuosakonna töötajad väikest arenguruumi. Selleks, et 

tööülesannetes oleks rohkem selgust, saavad tööülesande andjad selgitada lähemalt ülesande 

sisu ning olla töötajale toeks juhul, kui tekib ülesande kohta küsimusi. Nagu selgub 

kolleegide vaheliste suhete vastustest on töötajad meelsasti nõus kolleegi küsimuste korral 

aitama kuigi abi saamine võib osutuda keeruliseks olukorras, kus kolleegil on kiire.  

Vastanud peavad oluliseks, et tööl saaks rakendada enda oskuseid ja teadmisi (m = 4,70, sd 

= 0,51) ning et tööülesannete ootuspäraseks lahendamiseks antaks piisavalt aega (m = 4,53, 

sd = 0,70). Vastanud, kes peavad oluliseks rakendada tööl oma teadmisi ja oskusi, peavad 

oluliseks aega, mis on ülesande täitmiseks antud (ρ = 0,56, p < 0,01). Vastustest selgub, et 
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tööülesanded pigem võimaldavad oskuseid ja teadmisi rakendada (m = 4,35, sd = 0,69), 

võrreldes teiste osakondadega on natukene suurem erinevus oodatud ja tegeliku olukorra 

vahel maksuosakonna vastustes. Töö ja töökorralduse kategoorias näevad küsitluses 

osalenud kõige rohkem arenguruumi aja andmisel töö tegemiseks (m = 3,52, sd = 1,11), selle 

küsimuse puhul esines kõige suurem erinevus olulisuse ja tegelikkuse vahel. Rohkem aega 

tööülesannete täitmiseks vajavad auditi ja maksuosakonna ning eelkõige nende osakondade 

vanemtaseme töötajad. Kuna suurel osal ettevõtetest lõppeb majandusaasta 31. detsembriga 

ja majandusaasta aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu 

(Äriseadustik § 179 lg 4) on auditi hooaeg põhiliselt jaanuarist juuni lõpuni. Autori arvates 

on hooajalisus üheks põhjuseks, miks auditi osakonna töötajad vajavad rohkem aega 

tööülesannete täitmiseks. Maksuosakonna puhul võib olla põhjuseks mitmete erinevate 

tööde ühele ja samale perioodile sattumine. Mida olulisem on ülesannete ootuspäraseks 

täitmiseks antud aeg, seda olulisem on ka ülesannete selgus ja arusaadavus (ρ = 0,68, p < 

0,01). Joonisel 7 on toodud väidete aritmeetilised keskmised osakondade lõikes. 

Joonis 7. Keskmised hinnangud tööd ja töökorraldust puudutavatele väidetele osakondade 

lõikes.  
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Küsitlusega sooviti koguda ka infot tagasiside ja avaliku tunnustuse olulisuse kohta, 

tulemused on toodud joonisel 8. Vastanute jaoks on oluline saada tagasisidet enda töö kohta 

(m = 4,63, sd = 0,66) kuid 16% vastanutest pigem ei saa oma tööle piisavat tagasisidet ning 

14% on vastanud küsimusele number 14 „Neutraalne“ ehk jäävad kõhklevale seisukohale, 

kas saadud tagasiside on nende jaoks piisav (m = 3,81, sd = 1,10). Kõige suurem erinevus 

oodatu ja kogetu vahel on maksuosakonna töötajate puhul, kes kõik peavad tagasisidet väga 

oluliseks kuid ei ole saanud enda jaoks piisavalt tagasisidet. Läbiviidud uuringust ei selgu, 

mis põhjustel küsitlusele vastanud maksuosakonna töötajad piisavalt tagasisidet ei saa. 

Positiivne tagasiside võib mõjutada töötajate soovi kogeda ka avalikku tunnustust. 58%-le 

vastanutest on nende töö ja panuse avalik tunnustamine pigem oluline (m = 3,63, sd = 1,16), 

tunnustuse olulisus kasvab karjääritaseme tõusuga. 44% vastanutest, kes peavad avalikku 

tunnustust pigem oluliseks, on vastanud küsimusele „Minu tööd ja panust tunnustatakse 

avalikult“ „Neutraalne.“ Kui teistel osakondadel on oodatud ja tegeliku tulemuse vahel väike 

erinevus siis rohkem ootavad tunnustust maksuosakonna töötajad. Ootus suurema 

tunnustuse järgi võib olla tingitud sellest, et vastanud ei tea päris täpselt, kas neil on võimalik 

ettevõttes karjääriredelil tõusta (m = 3,00, sd = 2,00) kuigi seda peetakse pigem oluliseks (m 

= 3,75, sd = 1,50). Suur standardhälve aga viitab, et vastanud ei ole nendes küsimustes olnud 

üksmeelel. Kuna tunnustus on üks Herzbergi motivatsioonifaktorite hulka kuuluvatest 

faktoritest aitaks suurem inimeste tunnustamine suurendada nende motivatsiooni. 

Joonis 8. Keskmised hinnangud avaliku tunnustuse, tagasiside ja eesmärkidega seotud 

väidetele osakondade lõikes.  
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Locke eesmärgiteooria väidab, et tagasiside on oluline motivatsiooni säilitamiseks kui ka 

veelgi kõrgemate eesmärkide seadmiseks. Uurides seost eesmärkide seadmise olulisuse ja 

piisava tagasiside saamise vahel selgub, et korrelatsioon nende kahe tunnuse vahel on nõrk 

(ρ = 0,15). Seega vastanud, kes saavad piisavalt tagasisidet, ei ole seetõttu rohkem altid 

endale tööalaseid eesmärke seadma. Küll aga esineb tugev seos eesmärkide püstitamise 

olulisuse ja seeläbi paremate töötulemuste saavutamise vahel (ρ = 0,73, p < 0,01). 

Töö ja töökorralduse väidete juurde toodi kommentaarides välja, et muutuma peaks kas 

töötasu, töökoormus või tööülesannete täitmiseks antav aeg. Paar vastanut leiavad, et tööde 

kvaliteetseks tegemiseks on tihti liiga vähe aega mis mõjutab omakorda töö kvaliteeti. 

Rohkem tuleks arvestada ka uue töötaja õppimisajaga. 

Küsitluses osalenud, kellele tehtav töö praegu meeldib, leiavad, et töö on nende jaoks 

huvitav (ρ = 0,64, p < 0,01). Vastanud, kes peavad tehtavat tööd huvitavaks leiavad, et see 

võimaldab neil rakendada oma oskuseid ja teadmisi (ρ = 0,51, p < 0,01). 

Korrelatsioonanalüüsi tulemusena selgub, et töö teevad meeldivaks ka arenguvõimalusi 

pakkuvad tööülesanded (ρ = 0,69, p < 0,01) ning tööaja paindlikkus (ρ = 0,54, p < 0,01). 

Juhtimine. Küsitluses osalenud peavad oluliseks töötajate võrdset kohtlemist (m = 4,77, sd 

= 0,48) ning võrdselt kohtlemist oma osakonnas ka tunnetatakse (m = 4,40, sd = 0,59). 

Oluline on ka usalduslik suhe oma juhiga (m = 4,72, sd = 0,63). 88% vastanutest tunneb, et 

nemad saavad oma juhiga rääkida enda jaoks olulistel teemadel (m = 4,44, sd = 0,83) ning 

saab väita, et kes usalduslikku suhet juhiga oluliseks peab, see ka ausalt ja avatult olulistel 

teemadel rääkida saab (ρ = 0,69, p < 0,01). Head suhted juhiga kuuluvad Maslow hierarhias 

kolmandale tasemele kuuluvuse ja armastuse vajaduste hulka. Keskmised vastused 

osakondade lõikes on toodud joonisel 9. 

Joonisel 9 toodud tulemustest selgub, et vastanute jaoks on oluline töötulemuste õiglane 

hindamine (m = 4,70, sd = 0,64) ning juhilt oodatakse ettepanekute ja tagasisidega 

arvestamist (m = 4,60, sd = 0,58). 33% vastanutest nõustub, et nende töö tulemusi hinnatakse 

õiglaselt, 49% on sellega pigem nõus (m = 4,09, sd = 0,81). Töötajad tunnetavad, et juhid 

pigem arvestavad nende ettepanekutega (m = 4,17, sd = 0,89) kuigi 23% vastanutest jääb ka 

neutraalsele seisukohale. Osakondade võrdluses on suurem erinevus tegeliku ja oodatu vahel 

maksuosakonnas. Tulemustest selgub, et küsitlusele vastanud ettevõtte töötajad on pigem 

rahul töötajate kohtlemise, töötulemuste hindamise ning suhetega oma juhiga. Täiendava 
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kommentaarina on lisatud, et vahel on tulnud ette ka väga personaalse info jõudmist 

kõrvaliste isikuteni, mida inimene ise soovinud ei ole ning see on midagi, millele edaspidi 

tähelepanu pöörata. 

Joonis 9. Keskmised hinnangud juhtimisega seotud väidetele osakondade lõikes. 

Ootus osakonna töökoormuse võrdsele jaotusele on 88%-l vastanutest (vastatud väitele 

number 25 kas „Olen nõus“ või „Pigem olen nõus“) (m = 4,33, sd = 0,84). 24% sellise 

ootusega töötajatest leiab, et töökoormus nende osakonnas pigem ei ole võrdselt jaotatud, 

18% jäävad neutraalsele seisukohale (m = 3,31, sd = 1,09). Töökoormuse jaotuse osas 

näevad arenguruumi kõik osakonnad, kõige parem on seis tugiteenustes, kus tegeliku ja 

oodatud tulemuste vahe väike. Karjääritasemete lõikes tunnetavad ebavõrdsust rohkem 

nooremtaseme töötajad. Puudub seos kogetud tööülesannete täitmiseks antava aja ning 

osakonnas võrdselt jagatud töökoormuse vahel (ρ = 0,17). Kuna probleemiks ei ole 

tööülesannete täitmiseks antav aeg siis autor järeldab, et põhjuseks võib olla tööülesannete 
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hulga varieeruvus antud karjääritaseme lõikes. Ka tööalane areng ja õpikõver võib olla 

erinev mistõttu just sellel karjääritasemel töökoormuse ebaühtlast jaotust tunnetatakse.  

Juhtimise kvaliteeti üleüldiselt liigitab Herzberg hügieeni ehk väliste faktorite hulka. 

Hügieenifaktorid sisemist motivatsiooni ei mõjuta kuid võivad olla tööga mitterahulolu 

põhjuseks.  

Karjääri ja arenguvõimalused. Küsitlusele vastanud peavad oluliseks, et nende 

tööülesanded esitaksid neile piisavalt väljakutseid (m = 4,42, sd = 0,59) ning enamik 

vastanutest leiab, et nii ka on (m = 4,37, sd = 0,69). Praegused tööülesanded pakuvad lisaks 

väljakutsetele ka mõõdukalt arenguvõimalusi (m = 4,14, sd = 0,92), kuigi 21% vastanutest 

jääb küsimuse 35 puhul neutraalsele seisukohale. Väljakutseid ning seeläbi ka 

arenguvõimalusi pakkuv töö kuulub Herzbergi teooria kohaselt motivatsioonifaktorite 

hulka, mis on seotud inimese sisemise motivatsiooniga (Armstrong, Taylor 2014: 173) ning 

positiivsete tunnete kujunemisega (Vadi 1997: 89). Tulemuste põhjal saab väita, et 

väljakutseid pakkuvad tööülesanded pakuvad ka suuremat enesearengut (ρ = 0,74, p < 0,01). 

Tulemused on osakondade lõikes graafiliselt kujutatud joonisel 10. 

Joonis 10. Keskmised hinnangud arenguvõimaluste ja väljakutsetega seotud väidetele 

osakondade lõikes. 

Koolitustel osalemist peavad vastanud pigem oluliseks (m = 4,37, sd = 0,78) ning suur osa 

vastanutest on pigem saanud ka tööandja kulul koolitustel osaleda (m = 4,15, sd = 0,89). 

Nende küsimuste vahel esineb natukene suurem erinevus nõustamisteenuste osakonna 

vastustes (joonis 11) ning karjääritasemete lõikes tunnevad vanemtaseme vastanud, et neile 

on oodatust natukene vähem tööandja poolt koolitusi võimaldatud. Korrelatsioonanalüüsi 
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tulemusena võib öelda, et tööandja kulul koolitustel osalemine võimaldab paremini 

saavutada endale seatud tööalaseid eesmärke (ρ = 0,65, p < 0,01) kuigi läbitud koolituse ja 

eesmärkide saavutamise vahel näevad suuremat erinevust nõustamisteenuste osakonna 

töötajad. Täiendava kommentaarina on lisatud, et ilma selget visiooni omamata ei ole 

võimalik vajalikel koolitustel osaleda, kuna ei teata, mida töötajatelt eeldada. Samas leitakse, 

et areng on paljuski töötaja teha ning ettevõttes on selleks piisavalt võimalusi.  

Joonis 11. Keskmised hinnangud karjääri ja koolitustega seotud väidetele osakondade 

lõikes. 

Karjääriredelil edasi liikumist peavad uuringus osalejad pigem oluliseks (m = 4,37, sd = 

0,95), kõige olulisem on see nooremtaseme töötajate jaoks. Tulemused osakondade lõikes 

on toodud joonisel 11. 81% küsitlusele vastanutest leidis, et neil on pigem võimalik 

ettevõttes karjääriredelil tõusta (m = 4,26, sd = 1,06) kuid karjääritasemete lõikes esineb 

selles küsimuses statistiliselt olulisi erinevuseid (F = 8,91, p = 0,00). Nimelt nooremtaseme 

töötajad leiavad, et neil on võimalik ettevõttes karjääriredelil tõusta (m = 4,77, sd = 0,43) 

kuid kõik vanemtaseme töötajad ei ole selles nii kindlad (m = 3,42, sd = 1,17). Küll aga ei 

pea vanemtaseme töötajad karjääriredelil tõusmist ka nii oluliseks (m = 4,00, sd = 1,28) kui 

nooremtaseme töötajad (m = 4,61, sd = 0,58) ning erinevus olulisuse ja tegelikkuse vahel on 

väike. Maslow vajaduste hierarhia kohaselt kuuluvad nii väljakutseid kui arenguvõimalusi 

pakkuv töö ning edutamine kõige kõrgemale tasemele ehk eneseteostusvajaduse hulka 

(Maslow 2007: 76-87; Mullins 2005: 483). Kuna Maslow teooria kohaselt mõjutavad 

käitumist ainult rahuldamata vajadused (Maslow 2007: 80) siis võib järeldada, et kelle jaoks 

on eneseteostusvajaduste hulka kuuluvad vajadused olulised, siis sellel on eelnevate 

tasemete vajadused vähemalt oluliselt rahuldatud. 
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Suhted kolleegidega. Küsitlusele vastanud ettevõtte töötajate jaoks on olulised kolleegide 

vahelised head suhted (m = 4,70, sd = 0,60) ning kolleegidelt oodatakse abivalmidust (m = 

4,70, sd = 0,51). Suhteid kolleegidega hinnatakse heaks (m = 4,70, sd = 0,47) ja kolleegi 

abistatakse küsimuse korral meelsasti (m = 4,77, sd = 0,43), kuigi selles küsimuses esineb 

statistiliselt olulisi erinevuseid (F = 3,03, p = 0,04). Olulised erinevused on maksu ja 

tugiteenuste osakondade vahel (p = 0,04), vastanud tugiteenuste osakonnast leiavad 

üksmeelselt (m = 5,00, sd = 0,00), et on valmis meelsasti kolleegi küsimuste korral aitama, 

maksuosakonna vastanute keskmine hinnang 4,25 (sd = 0,5). Veidi madalam tulemus tuli 

abi saamise küsimusele, mille keskmiseks väärtuseks 4,30 (sd = 0,67). Tuuakse välja, et 

kolleegil võib kiire olla, mistõttu ei pruugi koheselt abi saada. Samas leitakse, et kolleegide 

vahelised suhted on ettevõttes kõige tugevam külg ning seda ka uuringu tulemused toetavad. 

Vastanud ootavad, et inimesed osakonnas töötaks ühtse meeskonnana (m = 4,81, sd = 0,39) 

ning pigem see nii ka on (m = 4,19, sd = 0,85). Inimesed, kelle jaoks on oluline töö ühtse 

meeskonnana, peavad sealjuures oluliseks kolleegide abivalmidust (ρ = 0,65, p < 0,01). 

Kokkuvõttes võib öelda, et kolleegide vahelised suhted on head ning tegelikkus vastab 

suuresti ootustele. Tulemused osakondade lõikes on toodud joonisel 12.  

Joonis 12. Keskmised hinnangud kolleegide vaheliste suhetega seotud väidetele osakondade 

lõikes. 

Meeskonnatunne ning sõbralikud suhted kolleegidega kuuluvad Maslow vajaduste hierarhia 

kohaselt kolmandale ehk kuuluvuse ja armastuse vajaduste tasemele. McClellandi arvates 
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on suhtlemisvajadus üks kolmest vajadusest, mille saavutamine on inimesele kõige olulisem 

(Armstrong, Taylor 2014: 172). Herzberg paigutab inimestevahelised suhted aga 

hügieenifaktorite hulka (Alas 2008: 124).  

Töötasu. Küsitlusele vastanud peavad väga oluliseks töötasu vastamist oma panusele (m = 

4,88, sd = 0,39), oodatakse ka premeerimist heade töötulemuste saavutamisel (m = 4,60, sd 

= 0,54). 23% vastanutest leiab, et nende töötasu pigem ei ole vastavuses nende panusega 

vastates väitele 47 kas „Ei ole nõus“ või „Pigem ei ole nõus“ (m = 3,42, sd = 1,07). Töötasuga 

on kõige vähem rahul auditi (m = 2,94, sd = 1,14) ja tugiteenuste (m = 3,00, sd = 1,00) 

nooremtaseme töötajad. Tasu vastavust panusele tunnetavad kõige rohkem juhtivtaseme 

töötajad (m = 4,25, sd = 0,46), nimetatud tasemete võrdluses eksisteerib ka statistiliselt 

oluline erinevus (F = 3,63, p = 0,04). Osakondade võrdluses on töötasuga rohkem rahul 

nõustamisteenuste ja maksuosakondades töötavad vastanud (m = 4,00). Paar vastanut on 

jätnud vabas vormis kommentaari, et töötasu võiks olla kõrgem. Mida rohkem on töötajatele 

antud aega tööülesannete ootuspäraseks täitmiseks, seda rohkem tunnetatakse, et töötasu on 

vastavuses nende panusega (ρ = 0,40, p < 0,01). Natukene nõrgem positiivne seos esineb 

töötulemuste õiglase hindamise ja panusele vastava töötasu vahel (ρ = 0,34, p < 

0,05).Tulemused on graafiliselt kujutatud joonisel 13. 

Joonis 13. Keskmised hinnangud töötasuga seotud väidetele osakondade lõikes. 

Nagu selgus juhtimise kategooriast tunnetavad küsitlusele vastanud nooremtaseme töötajad 

mõningast töökoormuse ebavõrdset jaotust oma karjääritasemel. See võib olla üheks 

põhjuseks, miks ei tunnetata tasu vastavust oma panusele. Ka vanemtaseme töötajad näevad 
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töötasu osas arenguruumi, töö ja töökorralduse tulemustele tuginedes järeldab autor, et 

põhjuseks võib olla vähene aeg tööülesannete ootuspäraseks täitmiseks. Kuigi tulemused ei 

näita, et praegune töötasu oleks oluliselt madalam oodatust on tegeliku ja olulisuse erinevus 

võrreldes teiste kategooriatega suur. Töötasu kuulub Herzbergi teooria kohaselt 

hügieenifaktorite hulka, mille parandamine võiks kaasa tuua rahulolematuse vähenemise. 

Maslow teooria kohaselt on tegemist esimese taseme ehk füsioloogilise vajadusega. 

Küsimuse „Mind premeeritakse heade töötulemuste saavutamisel“ keskmiseks tulemuseks 

on 3,36 (sd = 1,09) (joonis 13) ehk võib öelda, et vastanud on preemiaid saanud kuid preemia 

suurus on keskpärane. Vastanud, keda premeeritakse heade töötulemuste saavutamisel 

leiavad, et nende töötasu vastab rohkem nende panusele (ρ = 0,60, p < 0,01). Kuna preemia 

on kogutasu osa siis see võib suurendada rahulolu üldise töötasuga. Premeerimise küsimuses 

on kõige suurem erinevus oodatud ja tegeliku tulemuse vahel tugiteenuste osakonna 

töötajatel, karjääritasemete lõikes vaadatuna noorem- kui ka vanemtaseme töötajate puhul. 

Kuigi töötasu kuulub Herzbergi teooria kohaselt hügieenifaktorite hulka, võib premeerimist 

näha kui tunnustamist mis on oma olemuselt motivatsioonifaktor ja millele tähelepanu 

pööramine võimaldaks suurendada töötajate rahulolu.  

Küsitlusele vastanud leiavad, et töötasu kujunemise põhimõtted on neile pigem arusaadavad 

(m = 3,71, sd = 1,20), kuid siinkohal nähakse mõningast arenguruumi. 31% vastanutest 

saavad aru, kuidas nende töötasu kujuneb ning 33% on sellest pigem teadlikud. Üks vastanu 

toob välja, et tal puudub teadmine, millest lähtuvalt kujuneb töötasu ning on jäänud mulje, 

et olenemata panusest koheldakse uusi töötajaid võrdselt.  

Informatsiooni kättesaadavus. Uuringus osalejad peavad oluliseks, et töö tegemiseks 

vajalik informatsioon jõuaks nendeni õigeaegselt (m = 4,84, sd = 0,37) ning pigem see nii 

ka on (m = 3,70, sd = 0,77), kuigi siinkohal näevad kõik osakonnad arenguruumi. Tulemused 

on toodud joonisel 14. Statistiliselt oluline erinevus (F = 3,03, p = 0,04) eksisteerib auditi ja 

maksuosakonna vastanute vahel, kõige vähem on informatsiooni kättesaadavusega rahul 

küsitlusele vastanud maksuosakonna töötajad (m = 2,75, sd = 0,96). Karjääritasemete lõikes 

ollakse informatsiooni kättesaadavuse osas pigem ühel meelel ning nähakse väikest 

arenguruumi. Leitakse, et kommunikatsiooni ei ole kunagi liiga palju ning see on eduka 

ettevõtte toimimise aluseks. Küll aga võib mõnikord olla vajalik informatsioon raskesti 

leitav. 
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Joonis 14. Keskmised hinnangud informatsiooni kättesaadavusega seotud väidetele 

osakondade lõikes. 

Vastanute jaoks on pigem oluline teada, kuidas ettevõttel läheb ja millised on 

finantstulemused (m = 4,36, sd = 0,79) ning vastanud leiavad, et vastavat infot ka jagatakse 

(m = 4,79, sd = 0,47) (joonis 14). Tegelikkuses jagatav info ettevõtte tulemuste kohta ületab 

ootuseid. Inimesed, keda motiveerib stabiilne ja kindel töösuhe, pigem leiavad, et neile 

jagatakse infot ettevõtte käekäigu ja tulemuste kohta (ρ = 0,42, p < 0,01), mis võiks 

omakorda kaasa tuua suurema kindlustunde. Kindlustunne kuulub Maslow hierarhia 

kohaselt teisele tasemele ehk turvalisuse vajaduste hulka ning on seega üks peamiseid 

vajadusi, mis peab olema vähemalt osaliselt täidetud enne kõrgemate vajaduste täitmise 

juurde asumist. 

Töökorraldus Covid-19 olukorrast tingituna. Küsitlusele vastanud leiavad, et Covid-19 

olukorrast tingituna on töö korraldamisega hästi hakkama saadud (m = 4,53, sd = 0,59), 

kõige enam on töökorraldusega rahul nooremtaseme töötajad (statistiliselt oluline erinevus 

vanemtaseme töötajatega, F = 5,66, p = 0,01). Oluliseks peetakse soovi korral kodukontoris 

töötamist (m = 4,74, sd = 0,62) ning vastanud leiavad üksmeelselt, et võimalus kodukontorist 

töötada on olemas (m = 4,95, sd = 0,21). Kaugtöö tegemiseks on olemas vajalikud tehnilised 

lahendused (m = 4,35, sd = 1,11). Vabas vormis lisatud kommentaarides on välja toodud, et 

tööandja võiks anda koduseks kasutamiseks ühe lisa monitori ja klaviatuuri, et neid ei peaks 

kontori ja kodu vahel tihti transportima. Kontori eeliseks räägib seisulaua kasutamise 

võimalus. Tulemused osakondade lõikes on toodud joonisel 15. 
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Küsitlusele vastanud ettevõtte töötajad pigem tunnevad end osana meeskonnast ka 

kodukontoris töötades (m = 4,12, sd = 1,05). Sama võib öelda ka turvalisuse kohta kontoris 

töötades (m = 4,28, sd = 1,05) kuigi üks vastanu toob välja, et võrreldes Covid-19 olukorra 

algusega ei jälgita enam nii rangelt nakatumise ohtu kontoris ning ise tuleb hinnata 

nakatumise riske kuid infovahetus Covid-19 teemal on töötajatele olemas. Kõige 

turvalisemana tunnevad end kontoris töötades tugiteenuste töötajad (joonis 15). Vastanud, 

kes leiavad, et ettevõttes on hästi hakkama saadud töö korraldamisega seoses Covid-19 

pandeemiaga, tunnevad end turvalisemalt ka kontoris töötades (ρ = 0,64, p < 0,01). 

Joonis 15. Keskmised hinnangud Covid-19 olukorrast tingituna seotud väidetele 

osakondade lõikes. 

Ligikaudu 2/3 vastanutest leiavad, et kodukontoris töötamine on võimaldanud neil paremini 

hoida töö ja eralelu tasakaalu (m = 3,80, sd = 1,34) kuid 20% vastanutest sellega pigem ei 

nõustu. Töö ja eraelu tasakaalu peetakse oluliseks (m = 4,81, sd = 0,59) kuid sellega rahul 

või pigem rahul on vaid 44% vastanutest (m = 3,23, sd = 1,15). Enim on töö ja eraelu 

tasakaaluga rahul maksuosakonna töötajad (m = 4,25, sd = 0,5) ning kõige vähem rahul 

auditi osakonna töötajad (m = 2,88, sd = 1,18), koguni 39% auditi osakonna vastanutest ei 

ole oma töö ja eraelu tasakaaluga rahul. Selle põhjuseks võib autori arvates olla hooajalisus, 

mis võib mõjutada ka rahulolu tööülesannete lahendamiseks antava aja, töökoormuse jaotuse 

ja töötasuga. Kõige rohkem erineb töö ja eraelu tasakaal oodatust auditi ja nõustamisteenuste 
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vanemtaseme töötajate puhul. Vanemtaseme töötajate puhul on tegemist spetsialistidega, 

kellel on paariaastane töökogemus vastavas valdkonnas töötamisel mistõttu võidakse neile 

usaldada mitmeid erinevaid keerulisemaid tööülesandeid millega tegelemine võib olla 

ajamahukam. Töö ja eraelu tasakaalu tulemused on graafiliselt toodud joonisel 16. 

Joonis 16. Keskmised hinnangud töö ja eraelu tasakaaluga seotud väidetele osakondade 

lõikes. 

Nagu tulemustest selgub peavad vastanud oluliseks kodukontoris töötamise võimalust ning 

töö ja eraelu tasakaalu. Teooriaosast selgus, et kodukontor võimaldab paremat töö ja eraelu 

tasakaalu, kuna on rohkem aega isiklikeks toimetusteks (Pârjoleanu 2020: 305) kuid nagu 

käesolevast magistritööst selgub, ei pruugi see kõigi jaoks päris nii olla. Töötajate 

kodukontoris töötamine tõstatab ka küsimuse, kas see mõjutab töötajate meeskonnatunnet 

kuid tulemustest selgub, et see pigem probleemiks ei ole.  

 

2.3.3. Tagasiside motivatsioonipaketis toodud hüvedele 
 

Soovides koguda tagasisidet ettevõtte motivatsioonipaketi kohta, paluti ettevõtte töötajatel 

hinnata ettevõtte poolt pakutavate hüvede ja boonuste olulisust. Tulemused on toodud 

joonisel 17.  

Kõige olulisemaks peavad vastanud täiendavaid vabu päevi jõulude ja aastavahetuse vahel 

(m = 4,81, sd = 0,55). Väga oluliseks või pigem oluliseks peavad 95% vastanutest tasustatud 

tervisepäevi (m = 4,60, sd = 0,66), 88% vastanute jaoks on olulised tulemustasu (m = 4,53, 
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sd = 0,86) ja ühisüritused (m = 4,37, sd = 1,07). Hinnatakse ka täiendavaid tasustatud vabu 

päevi isiklike sündmuste puhul (m = 4,35, sd = 0,95).  

Kõige vähem oluliseks peetakse ettevõtte poolt pakutavat kõne- ja andmesidepaketti (m = 

2,93, sd = 1,18), 35% vastanutest leiavad, et see ei ole või pigem ei ole nende jaoks oluline. 

Sellele järgnevad 30%-ga müügiboonus (m = 3,19, sd = 1,39), 28%-ga tasustatud 

heategevuspäevad (m = 3,47, sd = 1,32) ja 23%-ga mobiiltelefon (m = 3,30, sd = 1,30). 

Joonis 17. Ettevõtte poolt pakutavate boonuste ja hüvede olulisus.  

Boonuste ja hüvede olulisust vanuserühmade lõikes võrreldes esineb olulisi erinevuseid 

tasustatud tervisepäevade (F = 7,04, p = 0,00) ning kõne- ja andmesidepaketi (F = 4,02, p = 

0,01) olulisuse arvamuste osas. Kõne- ja andmesidepaketi küsimuses on statistiliselt olulised 

erinevused vanusegruppide kuni 25 ja 45+ aastat vahel (p = 0,03), alla 25-aastased peavad 

antud hüve olemasolu pigem mitte oluliseks kui 45+ vanuses vastajad peavad seda pigem 

oluliseks. Tasustatud tervisepäevade osas on olulisi erinevuseid 45+ vanuses vastanute ning 

teiste vanuserühmade esindajate vastuste vahel. 45+ vanuses töötajad peavad tasustatud 

tervisepäevi teistest vanusegruppidest punkti võrra vähem oluliseks (m = 3,67, sd = 1,03). 

Ülejäänud boonuste ja hüvede vastuste hulgas olulisi erinevuseid vanuserühmade lõikes ei 

ole.  
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Karjääritasemete lõikes esineb olulisi erinevuseid järgmiste boonuste ja hüvede olulisuste 

puhul: täiendavad tasustatud vabad päevad isiklikeks sündmusteks (F = 4,14, p = 0,02), 

tasustatud tervisepäevad (F = 5,71, p = 0,01), Confido terviselahendus (F = 5,58, p = 0,01), 

õnnetusjuhtumi elukindlustus (F = 11,86, p = 0,00), mobiiltelefon (F = 3,79, p = 0,03) ning 

kõne- ja andmesidepakett (F = 5,41, p = 0,01). Täiendavalt tasustatud vabad päevad 

isiklikeks sündmusteks ning tasustatud tervisepäevade olulisus väheneb vastavalt 

karjääritaseme tõusule, vastupidine tendents on aga mobiiltelefoni ning kõne- ja 

andmesidepaketi puhul, mille olulisus töötajate silmis kasvab vastavalt karjääritaseme 

tõusule. Confido terviselahendusest ja õnnetusjuhtumi elukindlustusest huvituvad enim 

nooremtaseme töötajad ning statistiliselt oluline erinevus esineb võrreldes vanemtasemega. 

Vastanutelt sooviti teada, kas nad on teadlikud ettevõtte poolt pakutavatest hüvedest ja 

boonustest, mis on loetletud küsimuses 63. 60% vastanutest olid teadlikud kõikidest 

ettevõtte poolt pakutavatest hüvedest ja boonustest ning 40% olid teadlikud enamikest 

hüvedest. Tegemist on kõrge tulemusega ning näitab, et ettevõttes on tegeletud täiendavate 

hüvede ja boonuste tutvustamisega töötajatele. 

 

2.3.4. Töötajate motivatsioon ja töörahulolu 
 

Küsitluse viimase osa moodustavad küsimused töötajate motivatsiooni ja töörahulolu kohta. 

Vastajatel paluti hinnata, kui motiveerivad on nende jaoks erinevad tööga seonduvad 

faktorid ning kui rahul ollakse loetletud tööga seotud aspektidega. 

Tulemustest selgub, et uuringus osalejad peavad oluliseks Herzbergi teooriast lähtuvalt nii 

hügieeni- (sõbralik ja üksteist toetav kollektiiv, paindlik tööaeg, otsese juhi toetus) kui 

motivatsioonifaktoreid (huvitav töö, arenguvõimalused). Kõige enam motiveerib vastanuid 

huvitav töö (m = 4,79, sd = 0,41), millele järgnevad sõbralik ja üksteist toetav kollektiiv (m 

= 4,72, sd = 0,45) ning paindlik tööaeg (m = 4,72, sd = 0,50). Motiveerivaks peetakse ka 

arenguvõimalusi (m = 4,65, sd = 0,48) ja otsese juhi toetust (m = 4,60, sd = 0,70). Täiendava 

kommentaarina on juurde lisatud veel üks motivaator milleks on teadmine, et tehtav töö loob 

väärtust. Kõige vähem motiveerivaks peetakse ametinimetust (m = 3,35, sd = 1,11), 

ühisüritusi (m = 3,86, sd = 1,13) ja tööks vajalikke töövahendeid (m = 3,95, sd = 0,88). 
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Nimetatud kolm kuuluvad Herzbergi teooria kohaselt hügieenifaktorite hulka. Keskmised 

hinnangud on toodud joonisel 18. 

Joonis 18. Keskmised hinnangud töö motivatsiooni mõjutavatele teguritele. 

Vastuseid karjääritasemete lõikes võrreldes on statistiliselt erinevad hinnangud 

tulemustasule (F = 5,22, p = 0,01), karjäärivõimalusele (F = 3,57, p = 0,04), otsustusõigusele 

ja vastutusele (F = 8,25, p = 0,00) ning otsese juhi toetusele (F = 3,75, p = 0,03). 

Tulemustasu, karjäärivõimalusi ning otsese juhi toetust peavad teistest, eelkõige 

nooremtaseme töötajatest, vähem motiveerivaks uuringus osalenud vanemtaseme töötajad. 

Otsustusõigust ja vastutust peavad motiveerivaks kõik küsitlusele vastanud juhtivtaseme 

töötajad (m = 5,00, sd = 0,00), statistiliselt oluline erinevus eksisteerib teiste 

karjääritasemetega võrdluses. Statistiliselt olulisi erinevuseid osakondade vahel ei ole. 

Statistiliselt olulised erinevused vanusegruppide vahel on seoses põhipalga (F = 3,61, p = 

0,02), paindliku tööaja (F = 6,88, p = 0,00), karjäärivõimaluste (F = 3,52, p = 0,02) ning 

otsustusõiguse ja vastutusega (F = 3,20, p = 0,03). Põhipalka peavad kõige motiveerivamaks 

kuni 25-aastased vastajad (m = 4,93, sd = 0,27) samas kui teiste vanusegruppide keskmine 

jääb vahemikku 4,13-4,40, kõige suurem erinevus on 35-44 aastaste vanusegrupiga. 

Paindlikku tööaega ning karjäärivõimalust peavad motiveerivaks kuni 44 aasta vanuses 

küsitlusele vastanud, 45+ vanuses inimesed ei pea neid hüvesid kõige motiveerivamaks. 
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Otsustusõigus ja vastutus on aga kõige olulisem 45+ vanuserühma jaoks, statistiliselt oluline 

erinevus on võrreldes kuni 25-aastaste kolleegidega. 

Küsitlusega kaardistati ka rahulolu erinevate tööga seotud faktoritega, tulemused on toodud 

joonisel 19. Enim on vastanud rahul kollektiiviga (m = 4,60, sd = 0,58), otsese juhi toetuse 

(m = 4,44, sd = 0,73) ja töövahenditega (m = 4,28, sd = 0,85). Kõige vähem ollakse rahul 

tulemustasuga (m = 3,17, sd = 0,94), töö ja eraelu tasakaaluga (m = 3,23, sd = 1,15) ning 

töötasuga (m = 3,30, sd = 1,21) kuigi standardhälbed viitavad, et nendes valdkondades pole 

just üksmeelsed vastused olnud. Tulemustasuga on kõige rohkem vastanutest rahul 

juhtivtaseme töötajad. Töötasuga rahulolu kasvab vanuse ja karjääritaseme tõusuga, vanuse 

ja töötasuga rahulolu vahel esineb statistiliselt oluline seos (F = 3,12, p = 0,04). Töötajad, 

kes on rahul oma töötasuga, on rahul ka saadava tulemustasuga  (ρ = 0,68, p < 0,01). 

Osakondade võrdluses on töötasuga kõige vähem rahul auditi osakonna vastanud. Töö ja 

eraelu tasakaaluga rahulolu osas paistavad silma vanemtaseme töötajad, kelle rahulolu on 

teistest karjääritasemetest madalam (m = 3,00). Nimetatud faktorid kuuluvad Herzbergi 

teooria alusel hügieenifaktorite hulka, mis on teooria alusel tööga mitterahulolu põhjuseks. 

Vabas vormis kommentaaridena on rahulolu teema juurde lisatud, et töörahulolu suurendaks 

väiksem töökoormus ning parkimisvõimalused töötajatele, kes käivad autoga tööl. 

Joonis 19. Rahulolu keskmised hinnangud. 

Statistiliselt oluline erinevus on vanuserühmades kollektiiviga rahulolu (F = 3,25, p = 0,03) 

ja otsese juhi toetuse vahel (F = 3,35, p = 0,03). Madalamat rahulolu nimetatud faktoritega 
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tunnetavad 45+ aastased küsitlusele vastanud. Karjääritasemete lõikes vaadatuna on 

statistiliselt olulised erinevused karjäärivõimaluste (F = 3,40, p = 0,04), otsese juhi toetuse 

(F = 4,56, p = 0,02) ja arenguvõimalustega (F = 3,90, p = 0,03) seonduva rahuloluga. 

Karjääri- ja arenguvõimalustega on vähem rahul vanemtaseme töötajad kuid kõige enam 

rahul auditi osakonna töötajad. Olulised erinevused on noorem- ja vanemtaseme töötajate 

vahel. Rahulolu otsese juhi toetusega väheneb karjääritasemel ülesse poole liikudes. 

Osakondade lõikes on statistiliselt olulisi erinevuseid rahuloluga seoses töökoormusega (F 

= 3,52, p = 0,02), töökoormusega on kõige vähem rahul auditi osakonna töötajad. 

Nii nagu olulisuse ehk ootuste ja tegeliku olukorra väidete võrdlusel, selgub ka motivatsiooni 

ja rahulolu tulemuste kõrvutamisel, et kõige suuremad erinevused on põhipalga ning töö ja 

eraelu tasakaalu osas. Lisaks selgub, et nooremtaseme töötajate jaoks on motiveeriv 

tulemustasu (m = 4,55) kuid rahulolu sellega on keskpärane (m = 3,06). Vastanud, kes on 

rahul töö ja eraelu tasakaaluga on rahulolevamad ka töökoormusega (ρ = 0,67, p < 0,01). 

Töötasu kuulub Maslow hierarhias esimesele tasemele ning see on üks faktoritest, millega 

on küsitlusele vastanud ettevõttes vähem rahul. Ka töö ja eraelu tasakaal võiks käesoleva töö 

autori arvates kuuluda füsioloogiliste vajaduste hulka kuna võib mõjutada und ja söömist. 

Küll aga leiavad vastanud, et neid motiveerib väga huvitav ning arenguvõimalusi pakkuv 

töö millest viimane kuulub kõige kõrgema Maslow vajaduste hierarhia tasemele. Seega 

järgmise taseme vajaduse juurde asumiseks ei pea eelmise taseme vajadus olema täielikult 

rahuldatud.   

 

2.4. Järeldused ja ettepanekud 
 

KPMG Baltics OÜ-s läbi viidud töörahulolu ja motivatsiooni uuringust selgub, et küsitlusele 

vastanute töörahulolu võib üldiselt lugeda heaks ning töö ja tööandjaga ollakse pigem rahul. 

Kuna küsitlusele vastamise määr on madal, küsitlusele vastas vaid 21% ettevõtte töötajatest 

ning vastanute näol ei ole tegemist üldkogumit esindava valimiga, ei saa uuringu tulemusi 

üldistada kogu ettevõtte töötajatele, osakondadele ega karjääritasemetele. Järgnevalt on 

esitatud uuringu tulemused ning järeldused ja ettepanekud, mis võiksid aidata uuringus 

osalejate töörahulolu ja motivatsiooni tõsta. 
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Küsitlusele vastanud töötajaid motiveerivad enim huvitav töö, sõbralik ja üksteist toetav 

kollektiiv, paindlik tööaeg, arenguvõimalused ja otsese juhi toetus. Herzbergi teooria 

kohaselt on huvitav töö ja arenguvõimalused motivatsioonifaktorid, teised kolm 

hügieenifaktorid. Selleks, et tõsta või hoida rahulolu pikaajalisemalt, on ettevõttel vaja 

pöörata tähelepanu motivatsioonifaktoritele ehk eelkõige huvitava töö ja arenguvõimaluste 

pakkumisele. Oluline on tähelepanu pöörata ka hügieenifaktoritele ehk välistele teguritele 

nagu kollektiiv ja tööaeg kuna need mõjutavad autori arvates motivatsiooni tekkimist. 

Rahulolu nimetatud faktoritega on vastanute hulgas pigem kõrge. Kuna vastavates 

valdkondades tegutsevaid ettevõtteid on Eestis mitmeid, sealhulgas on esindatud ka teised 

niinimetatud suurde nelikusse kuuluvad ärinõustamisvõrgustikud, siis on sellest lähtuvalt 

konkurents heade töötajate värbamisele tõenäoliselt suur. Eeltoodud motivaatoritele tasub 

tähelepanu pöörata kuna need võivad anda konkurentsieelise uute töötajate värbamisel ning 

olemasolevate hoidmisel. 

Pöörates tulemustele tähelepanu McClelland’i vajaduste teooriast lähtuvalt võib öelda, et 

vastanute jaoks on oluline saavutus- ja suhtlemisvajaduse rahuldamine. Saavutusvajaduse 

puhul peetakse motiveerivaks huvitavat tööd ja arenguvõimalusi, suhtlemisvajaduse puhul 

sõbralikku ja üksteist toetavat kollektiivi kui ka otsese juhi toetust. Kuna 

saavutusvajadustega inimeste jaoks on oluline tagasiside tehtud tööle ja tagasisideks võib 

pidada ka tulemustele väärilist tasu või preemiat, tasub kindlasti nende inimeste puhul 

pöörata tähelepanu tagasiside andmisele ja tunnustamisele. 

Kõige enam on küsitlusele vastanud ettevõttes rahul kollektiiviga, otsese juhi toetuse, 

töövahendite, arenguvõimaluste ja töökorraldusega, madalam rahulolu paistab silma 

eelkõige seoses töö- ja tulemustasuga, töö ja eraelu tasakaaluga ning töökoormusega. 

Töökoormuse osas näevad arenguruumi auditi, nõustamisteenuste ja maksuosakonna 

vastanud, karjääritasemete osas vaadatuna tunnetavad ebavõrdsust nooremtaseme töötajad. 

Autor teeb ettepaneku jälgida töökoormuse jaotust nooremtaseme töötajatel ning leida 

võimalusi koormuse ühtlustamiseks Abiks võivad olla koolitused, tööülesannete 

ümberjagamine. Vaadates tulemusi Maslow vajaduste hierarhiast lähtuvalt võib öelda, et 

kuuluvuse vajadus on suuresti rahuldatud. Ka austuse ja eneseteostuse vajaduse puhul on 

võimalik märgata rahulolu arvestades, et töökorraldusega ja arenguvõimalustega on 

vastanud pigem rahul. Madalam rahulolu on aga seotud Maslow vajaduste hierarhias 

füsioloogiliste vajadustega.  
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Vastanud peavad oluliseks töö ja eraelu tasakaalu, millega seoses nähakse arenguruumi. 

Uuringust selgus, et kõige vähem on töö ja eraelu tasakaaluga rahul auditi ja 

nõustamisteenuste osakondade vanemtaseme töötajad, ka auditis üleüldiselt ei olda töö ja 

eraelu tasakaaluga rahul. Tulemuste põhjuseks võib töö autori arvates olla auditis töö 

hooajalisus, vanemtaseme vastanute puhul aga mitmeaastane valdkonna töökogemus, mis 

võimaldab töötajatele anda vastutusrikkamaid ülesandeid. Töö autor pakub töö ja eraelu 

tasakaaluga rahulolu suurendamiseks välja tööülesannete ja tööprotsesside üle vaatamise. 

Töö ja eraelu tasakaalu võib Maslow kohaselt lugeda esimese taseme vajaduseks, Herzbergi 

kahe faktori teooria kohaselt hügieenifaktoriks, mille tähelepanuta jätmine põhjustab 

rahulolematust.  

Küsitlusele vastanud peavad oluliseks tööülesannete täitmiseks antavat aega kuid näevad 

selles arenguruumi, kõige suurem erinevus tegeliku ja oodatud tulemuse vahel on 

maksuosakonna ja auditi vanemtaseme töötajatel. Autori arvates võib ajapuudus olla tingitud 

töö hooajalisusest. Täpsemate lahenduste välja pakkumiseks tuleks koostöös auditi ja 

maksuosakonna vanemtaseme töötajatega välja selgitada, mis põhjustel tööaega väheks jääb. 

Lahenduseks võivad sobida nii koolitused, töökoormuse jagamine kui täiendavate töötajate 

värbamine. Herzbergi kahe faktori teooria kohaselt kuulub tööülesannete täitmiseks antav 

aeg hügieenifaktorite hulka, ehk kuigi sellega tegelemine ei too kaasa rahulolu kasvu 

võimaldab see vähendada rahulolematust. 

Vastanud peavad oluliseks töö tegemiseks vajaliku informatsiooni õigeaegset kättesaadavust 

kuid näevad selles osas mõningast arenguruumi, kõige suurem on erinevus maksuosakonna 

vastanute puhul. Magistritöö autor teeb ettepaneku üle vaadata informatsiooni liikumise 

protsess maksuosakonnas ja leida võimalusi infovahetuse kiirendamiseks.  

Uuringu tulemusena selgus, et rahulolu töötasuga on pigem madal, madalamad on  

tulemused auditi ja tugiteenuste osakonna vastanute hulgas, kes leiavad, et nende praegune 

töötasu ei vasta täielikult nende panusele. Kõige suuremat erinevust oodatud ja tegeliku 

olukorra vahel näevad nimetatud osakondade noorem- kui ka vanemtaseme töötajad. 

Madalam rahulolu töö ja eraelu tasakaaluga võib vähendada rahulolu töötasuga. Adamsi 

võrdsuse teooria selgitab, et töötaja võrdleb oma panust ja saadavat tasu teiste töötajatega 

ning lähtuvalt tulemustest on ta kas tasuga rahul või mitte. Kui tehtav pingutus ja saadav 

tasu ei ole võrdsed teistega võetakse suure tõenäosusega midagi ebavõrdsuse vähendamiseks 

ette, tõenäoline on, et asutakse töötasu osas läbirääkimistesse, vähendatakse oma panust või 
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lahkutakse töökohalt. Magistritöö autor teeb ettepaneku vaadata üle auditi ja tugiteenuste 

töötasud ning neid võimalusel tõsta.  

Küsitlusele vastanud noorem- ja vanemtaseme töötajad näevad arenguruumi tulemustasude 

osas, ka heade töötulemuste eest oodatakse suuremat premeerimist. Tulemustasuga on 

osakondade võrdluses kõige vähem rahul tugiteenuste osakonna vastanud. Kuigi nii 

tulemustasu kui preemia on oma olemuselt osa teenitavast kogutasust ja kuuluvad Herzbergi 

kahe faktori teooria kohaselt hügieenifaktorite hulka, võivad töötajad tunnetada neid tasu 

liike kui tunnustust hea töö eest. Küsitlusega kaardistati, kas kõigile vastanutele on teada 

nende töötasu kujunemise põhimõtted ning siinkohal näevad vastanud väikest arenguruumi. 

Eeltoodust lähtuvalt teeb autor ettepaneku selgitada lähemalt töötasustamise põhimõtteid ja 

tulemustasude maksmise korda ning leida võimalusi töötajate tunnustamiseks. Vroomi 

ootuste teooria alusel võtavad inimesed oma otsustes aluseks tulemuse saavutamiseks 

tehtava pingutuse, soovitud tulemuse ning nendega rahulolu. Kui tehtavale pingutusele ei 

järgne oodatud tasu, väheneb motivatsioon ülesannete täitmiseks.  

Uuringus osalejad nõustuvad, et tehtav töö on nende jaoks pigem huvitav, osakondades 

koheldakse töötajaid võrdselt ning ettevõttes jagatakse piisavalt infot ettevõtte käekäigu ja 

finantstulemuste kohta. Vastanud peavad oluliseks tööalaste eesmärkide seadmist ning 

leiavad, et eesmärgid aitavad saavutada paremaid tööalaseid tulemusi. Locke 

eesmärgiteooria kohaselt määravad inimese käitumise tema eesmärgid ning eesmärke 

seatakse oma vajaduste rahuldamiseks. Tööalaselt seatud eesmärgid on kasulikud nii 

ettevõtte kui indiviidi vaatest, kuna eesmärgipärasem ja tulemusele orienteeritud töötaja loob 

suuremat lisandväärtust ettevõttele ning seeläbi saavutab ka enda isiklikud eesmärgid.  

Kolleegide vahelisi suhteid hindavad vastanud ettevõttes heaks. Leitakse, et kolleegidega 

saadakse hästi läbi ja ollakse altid teineteist küsimuste korral aitama. Ka juhtidega saavad 

töötajad ausalt ja avatult enda jaoks olulistel teemadel rääkida. Head omavahelised suhted 

on olulised selleks, et mured ja probleemid jõuaksid õigel ajal õigete inimesteni. Ühisüritusi 

peetakse pigem oluliseks mistõttu tuleks veenduda, et töötajate meeskonnatunde hoidmiseks 

korraldatakse neid piisavalt. 

Vastanud maksuosakonnast peavad oluliseks tagasiside saamist kuid leitakse, et saadav 

tagasiside ei ole piisav. Locke eesmärgiteooria kohaselt on nii motivatsioon kui ka tööalane 

sooritus kõrgemad kui lisaks eesmärkide saavutamisele saadakse tööle ka tagasisidet. 
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Maslow vajaduste hierarhias kuulub tagasiside saamine austuse vajaduste hulka ehk see 

mõjutab enesehinnangut. Tuleks leida võimalused, kuidas oleks maksuosakonna töötajatel 

võimalik saada rohkem oma tööle tagasisidet. Autor teeb ettepaneku luua tagasisidestamise 

süsteem, mis võimaldaks jooksvalt saada oma tööle tagasisidet. 

Covid-19 pandeemiast tulenevalt sooviti küsitlusega teada, kuidas on töötajad rahul 

töökorraldusega. Uuringus osalejad saavad soovi korral töötada kodukontorist kuid tunnevad 

end pigem turvaliselt ka kontoris töötades. Kaugtöö tegemiseks on olemas vajalikud 

tehnilised lahendused ning kodukontorist töötades tuntakse end pigem siiski olevat osana 

meeskonnast. Kokkuvõtvalt leitakse, et töö korraldamisega on Covid-19 pandeemiast 

tingituna hästi hakkama saadud. Kuigi vastanud peavad oluliseks kodukontoris töötamise 

võimalust ei peeta nii oluliseks ühekordset seadmete ja sisseseade hüvitamist tööandja poolt. 

Töö autor teeb ettepaneku vaadata üle ühekordse hüvituse määramise tingimused kuna 

vastustest selgus, et töötajad peavad oluliseks monitori hüvitamist kodukontoris 

töötamiseks.  

Uuringu tulemustest selgus, et tööle seatud ootuste osas vajavad veidi rohkem selgust 

nõustamisteenuste osakonna töötajad. Läbi ootuste selgema väljendamise on võimalik 

töötajatel püstitada täpsemaid tööalaseid eesmärke ning suunata neile ka rohkem osakonna 

eesmärkide täitmisele kaasa aitavaid koolitusi. Nõustamisteenuse osakonna vastanud nimelt 

leiavad, et erialased koolitused pole neil täielikult võimaldanud tööalaseid eesmärke 

saavutada. Magistritöö autor teeb ettepaneku tutvustada nõustamisteenuste osakonna 

töötajatele lähemalt osakonna fookust. Lisaks tuleks nõustamisteenuste töötajatele suunatud 

koolituste puhul rohkem tähelepanu pöörata koolituse õpiväljunditele tuvastamaks, kas 

koolitus vastab osakonna ootustele ja võimaldab hiljem saavutada osakonna ja seeläbi 

ettevõtte eesmärke. 

Motivatsioon, töötamise ajendid ja rahulolu on ajas muutuvad (Taylor 2015: 34) ning sellest 

lähtuvalt soovitab magistritöö autor motivatsiooni ja rahulolu uuringut läbi viia järjepidevalt 

ka edaspidi, et kaardistada muutused ning rahulolu. Kasutades sama küsimustikku on 

võimalik saadud tulemusi võrrelda varasemate tulemustega ja hinnata parendustegevuste 

mõjusust. Lisaks madalamale rahulolule on oluline tähelepanu pöörata ka valdkondadele, 

millega ollakse rahul, et olla teadlik ettevõtte tugevatest külgedest.   
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada töötajate töörahulolu ja motivatsioon 

ettevõttes KPMG Baltics OÜ ning lähtuvalt uuringu tulemustest töötada välja 

parendusettepanekud töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks.  

Eesmärgi täitmiseks anti esmalt ülevaade töörahulolu ja motivatsiooni olemusest, olulisusest 

ja neid mõjutavatest teguritest. Rahulolu all mõistetakse ootuste ja tegeliku olukorra 

võrdlust, motivatsioon on aga inimese sisemine eesmärgi suunas liikuma panev jõud. 

Töörahulolu ei ole motivatsioon ja vastupidi, kuid tööga rahulolu võimaldab saavutada 

kõrgema motivatsiooni ja seeläbi parema töötulemuse. Rahulolu ja motivatsiooni peatükkide 

järel on antud ülevaade erinevatest rahulolu- ja protsessiteooriatest. Esimesed aitavad 

selgitada, mis inimesi motiveerib ja teised aitavad selgitada motivatsiooni olemust ja 

tekkimist. Parema uuringutulemuse saamiseks on soovitatav kasutada nii rahulolu- kui 

protsessiteooriaid. 

Töötajate töörahulolu ja motivatsiooni uurimiseks viidi ettevõttes läbi ankeetküsitlus. Valimi 

moodustasid algselt kolme KPMG Eesti ettevõtte töötajad (KPMG Baltics OÜ, 

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ ja KPMG Raamatupidamisteenused OÜ), kellele kõigile 

ka küsimustik saadeti. Kuna ühest ettevõttest vastuseid ei saadud ning teisest laekus vaid üks 

täidetud ankeet, ei olnud autoril võimalik uurida töörahulolu ja motivatsiooni kolme 

ettevõtte põhjal ning käesolev töö on koostatud vaid ühe ettevõtte, KPMG Baltics OÜ, näitel. 

Küsimustiku koostamisel lähtuti peamiselt Herzbergi kahe faktori teooriast kuid ka Maslow 

vajaduste hierarhiast. Maslow teooria annab ette, et inimestel on viis erinevat vajadust, mis 

on hierarhilises järjestuses. Herzbergi teooria alusel saab eristada sisemisi ja välimisi 

faktoreid sealjuures mõistes, et rahulolu suurendab motivatsioonifaktorite rakendamine ning 

rahulolematust vähendavad hügieenifaktorid.  

Küsimustik koosneb 66 küsimusest, mis on jagatud nelja kategooriasse: üldandmed, ootused 

ja rahulolu, motivatsioonipakett, motivatsioon ja töörahulolu. Küsitlus viidi läbi perioodil 

18.02.2022-28.02.2022, küsitluse läbiviimiseks kasutati Google Forms keskkonda. 

Küsimustik saadeti kõigile ettevõtte töötajatele, uuringus osales kokku 21% ettevõtte 

töötajatest. Kuna küsitlusele vastamise määr on madal ning vastanute puhul ei ole tegemist 
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üldkogumit esindava valimiga, ei saa uuringu tulemusi üldistada kogu ettevõttele, tulemused 

kirjeldavad vaid vastanute hinnanguid. 

Küsitlusele vastanute töörahulolu ja motivatsiooni võib pidada heaks ning töö ja tööandjaga 

ollakse pigem rahul. Uuringus osalenud peavad kõige enam motiveerivaks huvitavat tööd, 

sõbralikku ja üksteist toetavat kollektiivi, paindlikku tööaega, arenguvõimalusi ja otsese juhi 

toetust. Kõige enam on vastanud rahul kollektiivi, otsese juhi toetuse, töövahendite, 

arenguvõimaluste ja töökorraldusega. Eeltoodud faktorite hulgast leiab Herzbergi kahe 

faktori teooriast lähtuvalt nii hügieeni- kui motivatsioonifaktoreid mis annavad kinnitust, et 

töötajate rahulolu tõstmiseks ei ole rakendatud ainult väliseid faktoreid. 

Oodatud ja tegeliku olukorra vahel esinevad suuremad erinevused järgmistes valdkondades: 

töö ja eraelu tasakaal, töötasu, tulemustasu, tööülesannete täitmiseks antav aeg, töökoormus, 

tööülesannete täitmiseks informatsiooni õigeaegne kättesaadavus, tagasiside ja tööle seatud 

ootused. Tegemist on Herzbergi kahe faktori teooria alusel hügieenifaktoritega, millega 

tegelemine ei too kaasa mitte rahulolu kasvu vaid mitterahulolu vähenemise. Autor tõi välja 

järgmised ettepanekud küsitlusele vastanute töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks: 

• Vaadata üle auditi ja nõustamisteenuste osakondade vanemtaseme töötajate 

tööülesanded ja -protsessid eesmärgiga seeläbi suurendada rahulolu töö ja eraelu 

tasakaaluga. 

• Vaadata üle ja võimalusel korrigeerida auditi ja tugiteenuste osakonna töötajate 

töötasud.  

• Selgitada töötajatele töötasustamise põhimõtteid ja tulemustasude maksmise korda. 

Leida võimalusi tunnustamaks töötajaid tehtud töö eest. 

• Selgitada välja, mis põhjustel tunnevad maksuosakonna ja auditi osakonna töötajad 

piisava aja puudust tööülesannete täitmiseks. Vajadusel võimaldada vajaminevaid 

koolitusi, jagada töökoormust või värvata juurde uusi töötajaid. 

• Selgitada välja põhjused, mis mõjutavad töökoormuse ebavõrdset jaotust 

nooremtaseme töötajate hulgas. Vajadusel võimaldada koolitusi, jagada 

tööülesandeid ümber. 

• Vaadata üle informatsiooni liikumise protsess maksuosakonnas, leida võimalusi 

infovahetuse kiirendamiseks. 

• Luua tagasisidestamise protsess, mis võimaldaks maksuosakonna töötajatel saada 

rohkem oma tööle tagasisidet. 
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• Selgitada lähemalt nõustamisteenuste osakonna töötajatele osakonna fookust. 

Autor soovitab tähelepanu pöörata ka nendele faktoritele, millega küsitlusele vastanud rahul 

on, et nendega rahulolu säiliks. 

Uuringust selgus, et kõik küsitlusele vastanud on teadlikud vähemalt enamikest ettevõtte 

poolt pakutavatest täiendavatest hüvedest ja boonustest. Küsitlusega kaardistati ka ettevõtte 

motivatsioonipaketis toodud hüvede olulisust töötajate jaoks ning leiti, et vastanud 

väärtustavad enim täiendavaid vabu päevi, tulemustasu kui ka ühisüritusi. 

Uuringu tulemusena selgus, et küsitlusele vastanud on üldiselt oma tööga ning seda 

mõjutavate teguritega rahul. Autor soovitab küsitlust korrata, võimalusel näiteks kord aastas, 

et saaks tulemusi võrrelda ja näha, kas on toimunud töörahulolu ja motivatsiooni osas 

muutuseid. Tulemustest lähtuvalt saab tähelepanu pöörata madalama rahuloluga teguritele 

rahulolu tõstmiseks kuid rahulolu tõstmiseks on oluline teada, mis töötajaid motiveerib. 

Sellest lähtuvalt soovitab autor töörahulolu ja motivatsiooni ka edaspidi koos uurida. 

Magistritöö eesmärgi võib osaliselt täidetuks lugeda. Vähene vastanute arv ei võimaldanud 

selgitada välja ettevõtte töötajate töörahulolu ja motivatsiooni kuid andis sisendi, milliste 

teguritega seoses võib olla rahulolu madalam. Töö tulemusena tehti parendusettepanekuid 

uuringus osalenute töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks. 
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Lisa 1. KPMG Baltics OÜ töötajate motivatsiooni ja töörahulolu 
küsimustik  
 

Hea kolleeg 

Tänan Sind, et oled alustamas vastamist töörahulolu ja motivatsiooni küsimustikule. 

Küsitlus on osa minu magistritööst "Töötajate töörahulolu ja motivatsiooni analüüs KPMG 

Eesti ettevõtete näitel," mille eesmärgiks on välja selgitada töötajate töörahulolu ja 

motivatsioon ning lähtuvalt uuringu tulemustest töötada välja parendusettepanekuid 

töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks. 

Küsimustik koosneb 66 küsimusest ja vastamine võtab aega orienteeruvalt 15 minutit. 

Küsimustele vastamisel vali vastus, mis on Sinu jaoks kõige sobivam. Iga valdkonna järel 

on võimalik lisada vabas vormis kommentaare ja ettepanekuid. 

Küsimustikule vastamine on anonüümne ning vastuseid käsitletakse magistritöös üldistatud 

kujul. 

Aitäh, et annad oma panuse! 

Kerli Kurruk 

 

Üldandmed 

1. Sinu vanus 
� kuni 25 aastat 
� 25-34 aastat 
� 35-44 aastat 
� 45-54 aastat 
� 55+ aastat 

 

2. Osakond 
� Advisory 
� Audit 
� Bookkeeping 
� Legal 
� Tax 
� Infrastructure 
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3. Sinu karjääritase 
� Trainee 
� Admin, assistant, junior, junior advisor 
� Advisor, senior 
� Senior advisor, assistant manager 
� Manager 
� Senior manager, director, partner 

 

Ootused ja rahulolu 

Järgnevalt on esitatud 59 väidet töö kohta. Palun vali iga väite puhul enda jaoks sobivaim 

vastus. Iga valdkonna järel on võimalik lisada vabas vormis kommentaare ja ettepanekuid. 

Palun hinda, mil määral oled nõus väidetega töö ja töökorralduse kohta. 

Jrk 
nr Väide 

Olen 
nõus 

Pigem 
olen 
nõus 

Neut-
raalne 

Pigem 
ei ole 
nõus 

Ei ole 
nõus 

Ei oska 
vastata 

4. 
Minu jaoks on oluline teada, mida 
minult tööl oodatakse             

5. Ma tean, mida minult tööl oodatakse             

6. 
Pean oluliseks endale tööalaste 
eesmärkide seadmist             

7. 

Tööalaste eesmärkide seadmine 
võimaldab mul saavutada paremaid 
tööalaseid tulemusi             

8. 

Minu jaoks on oluline, et mulle 
antavad tööülesanded oleksid selged 
ja arusaadavad             

9. 
Mulle antavad tööülesanded on selgelt 
ja arusaadavalt sõnastatud             

10. 
Minu jaoks on oluline, et minu tööd ja 
panust tunnustataks avalikult             

11. 
Minu tööd ja panust tunnustatakse 
avalikult             

12. Minu praegune töö meeldib mulle             

13. 
Minu jaoks on oluline saada 
tagasisidet enda töö kohta             

14. 
Ma saan oma tööle piisavalt 
tagasisidet             

15. 
Minu jaoks on oluline, et saan tööl 
rakendada enda oskuseid ja teadmisi             

16. 
Minu tööülesanded võimaldavad mul 
rakendada enda oskuseid ja teadmisi             

17. Minu tööaeg on paindlik             
18. Minu töö on minu jaoks huvitav             
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19. 

Minu jaoks on oluline, et mulle antaks 
piisavalt aega tööülesanne 
ootuspäraseks täitmiseks             

20. 
Mulle antakse piisavalt aega 
tööülesande ootuspäraseks täitmiseks             

 

Kommentaarid ja ettepanekud töö ja töökorralduse kohta KPMG Eestis: 

Palun hinda, mil määral oled nõus väidetega juhtimise kohta. 

Jrk 
nr Väide 

Olen 
nõus 

Pigem 
olen 
nõus 

Neut-
raalne 

Pigem 
ei ole 
nõus 

Ei ole 
nõus 

Ei oska 
vastata 

21. 

Minu jaoks on oluline, et minu juht 
arvestaks minu ettepanekute ja 
tagasisidega             

22. 
Minu juht arvestab minu 
ettepanekute ja tagasisidega             

23. 
Minu jaoks on oluline töötajate 
võrdne kohtlemine             

24. 
Minu osakonnas koheldakse 
töötajaid võrdselt             

25. 

Minu jaoks on oluline, et minu 
osakonnas oleks töökoormus 
jaotatud võrdselt             

26. 
Töökoormus minu osakonnas on 
jaotatud võrdselt             

27. 

Minu jaoks on oluline, et ettevõttes 
hinnataks töötajate töö tulemusi 
õiglaselt             

28. 
Minu töö tulemusi hinnatakse 
õiglaselt             

29. 
Minu jaoks on oluline usalduslik 
suhe oma juhiga             

30. 

Saan oma juhiga ausalt ja avatult 
rääkida enda jaoks olulistel 
teemadel             

Kommentaarid ja ettepanekud juhtimise kohta KPMG Eestis: 

Palun hinda, mil määral oled nõus väidetega karjääri- ja arenguvõimaluste kohta 

Jrk 
nr Väide 

Olen 
nõus 

Pigem 
olen 
nõus 

Neut-
raalne 

Pigem 
ei ole 
nõus 

Ei ole 
nõus 

Ei oska 
vastata 

31. 
Minu jaoks on oluline 
karjääriredelil edasi liikumine             

32. 
Mul on võimalik KPMG Eestis 
karjääriredelil tõusta             
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33. 

Minu jaoks on oluline, et 
tööülesanded esitaksid mulle 
piisavalt väljakutseid             

34. 
Minu tööülesanded esitavad mulle 
piisavalt väljakutseid             

35. 
Minu praegused tööülesanded 
pakuvad mulle arenguvõimalusi             

36. 
Pean oluliseks erialastel koolitustel 
osalemist             

37. 

Erialastel koolitustel osalemine on 
võimaldanud mul saavutada endale 
seatud tööalaseid eesmärke             

38. 
Ma saan osaleda enda tööks 
vajalikel koolitustel tööandja kulul             

 

Kommentaarid ja ettepanekud karjääri- ja arenguvõimaluste kohta KPMG Eestis: 

Palun hinda suhteid kolleegidega 

Jrk 
nr Väide 

Olen 
nõus 

Pigem 
olen 
nõus 

Neut-
raalne 

Pigem 
ei ole 
nõus 

Ei ole 
nõus 

Ei oska 
vastata 

39. 
Minu jaoks on olulised kolleegide 
vahelised head suhted             

40. Saan kolleegidega hästi läbi             

41. 
Minu jaoks on oluline, et kolleegid 
oleksid abivalmid             

42. 
Abistan kolleegi küsimuse korral 
meelsasti             

43. 
Saan kolleegidelt tööülesannetega 
seoses alati abi, kui seda vajan             

44. 

Minu jaoks on oluline, et 
töötaksime osakonnas ühtse 
meeskonnana             

45. 
Osakond, kus töötan, töötab ühtse 
meeskonnana             

 

Kommentaarid ja ettepanekud seoses kolleegide vaheliste suhetega KPMG Eestis: 

Palun hinda, mil määral oled nõus väidetega töötasu kohta 

Jrk 
nr Väide 

Olen 
nõus 

Pigem 
olen 
nõus 

Neut-
raalne 

Pigem 
ei ole 
nõus 

Ei ole 
nõus 

Ei oska 
vastata 

46. 
Minu jaoks on oluline, et minu töötasu 
vastaks minu panusele             

47. 
Minu praegune töötasu vastab minu 
panusele             
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48. 

Minu jaoks on oluline, et ettevõte 
premeeriks mind heade töötulemuste 
saavutamisel             

49. 
Mind premeeritakse heade 
töötulemuste saavutamisel             

50. 
Mulle on arusaadavad minu töötasu 
kujunemise põhimõtted             

 

Kommentaarid ja ettepanekud seoses töötasuga KPMG Eestis: 

Palun hinda, mil määral oled nõus väidetega informatsiooni kättesaadavuse kohta 

Jrk 
nr Väide 

Olen 
nõus 

Pigem 
olen 
nõus 

Neut-
raalne 

Pigem 
ei ole 
nõus 

Ei ole 
nõus 

Ei oska 
vastata 

51. 

Minu jaoks on oluline, et töö 
tegemiseks vajalik informatsioon 
jõuaks minuni õigeaegselt             

52. 

Töö tegemiseks vajalik 
informatsioon jõuab minuni 
õigeaegselt             

53. 

Minu jaoks on oluline teada, kuidas 
ettevõttel läheb ja millised on 
finantstulemused             

54. 
Ettevõttes jagatakse infot ettevõtte 
käekäigu ja finantstulemuste kohta             

 

Kommentaarid ja ettepanekud seoses informatsiooni kättesaadavusega KPMG Eestis: 

Palun hinda, mil määral oled nõus väidetega Covid-19 olukorrast tingituna 

Jrk 
nr Väide 

Olen 
nõus 

Pigem 
olen 
nõus 

Neut-
raalne 

Pigem 
ei ole 
nõus 

Ei ole 
nõus 

Ei oska 
vastata 

55. 
Tunnen end turvaliselt kontoris 
töötades             

56. 

Leian, et ettevõttes on hästi 
hakkama saadud töö korraldamisega 
tulenevalt Covid-19 pandeemiast             

57. 
Minu jaoks on oluline, et saaksin 
soovi korral töötada kodukontorist             

58. 
Mul võimaldatakse soovi korral 
töötada kodukontorist             

59. 

Kodukontoris töötamine on 
võimaldanud mul paremini hoida 
töö ja eraelu tasakaalu             

60. 
Minu jaoks on oluline töö ja eraelu 
tasakaal             
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61. 
Mul on olemas kaugtöö tegemiseks 
vajalikud tehnilised lahendused             

62. 
Tunnen end osana meeskonnast ka 
kodukontoris töötades             

 

Kommentaarid ja ettepanekud seoses Covid-19 olukorrast tingitud töökorraldusega KPMG 

Eestis: 

 

Motivatsioonipakett 

63. Palun hinda, kui olulised on Sinu jaoks ettevõtte poolt pakutavad järgmised hüved ja 

boonused 

Hüve/boonus 

Väga 
oluline 

Pigem 
oluline 

Neut-
raalne 

Pigem ei 
ole 

oluline 

Ei ole 
oluline 

Täiendavad tasustatud vabad päevad 
isiklike sündmuste puhul (pulmad, 
kooli lõpetamine, lähedase kaotus) 

          

Tasustatud tervisepäevad           
Confido terviselahendus           
Õnnetusjuhtumi elukindlustus           
Mobiiltelefon           
Kõne- ja andmesidepakett           
Lapse sünni toetus           
Prillikompensatsioon           
Ühisüritused           
Spordikulude hüvitamine (Stebby)           
Müügiboonus           
Värbamisboonus           
Tulemustasu           
Täiendavad vabad päevad jõulude ja 
aastavahetuse vahel 

          

Kingitused, meened           
Ühekordne seadmete ja sisseseade 
soetuse hüvitamine 

          

Tasustatud heategevuspäevad           
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64. Eeltoodud hüved ja boonused kuuluvad KPMG Eesti motivatsioonipaketti. Kui paljudest 

hüvedest ja boonustest olid Sa teadlik? 

� Olin teadlik kõikidest hüvedest 
� Olin teadlik enamikest hüvedest 
� Olin teadlik mõnest hüvest 
� Ei teadnud, et ettevõte pakub selliseid hüvesid 

 

Tagasiside ja kommentaarid seoses KPMG Eesti motivatsioonipaketiga: 

 

Motivatsioon ja töörahulolu 

65. Palun hinda, kuivõrd motiveerivaks pead töö tegemise seisukohalt järgmiseid faktoreid: 

Motivaator 
Motiveerib 

väga 
Pigem 

motiveerib 
Neut-
raalne 

Pigem ei 
motiveeri 

Ei 
motiveeri 

Ei oska 
vastata 

Põhipalk             
Paindlik tööaeg             
Arenguvõimalused             
Tulemustasu             
Huvitav töö             
Karjäärivõimalus             
Ühisüritused             
Tööks vajalikud 
töövahendid             
Sõbralik ja üksteist toetav 
kollektiiv             
Tunnustamine ja kiitmine             
Koolitusvõimalused             
Tähendusrikas töö             
Otsustusõigus ja vastutus             
Täiendavad hüved ja 
boonused 
(motivatsioonipakett) 

          
  

Stabiilne ja kindel töösuhe             
Otsese juhi toetus             
Ametinimetus             

 

Minu töömotivatsiooni mõjutab veel: 
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66. Palun hinda, kui rahul Sa oled KPMG Eestis: 

Tegur Olen väga 
rahul 

Olen 
pigem 
rahul 

Neut-
raalne 

Pigem ei 
ole rahul 

Ei ole 
rahul 

Ei oska 
vastata 

Töövahenditega 
     

 

Töökorraldusega 
     

 

Töökoormusega 
     

 

Töötasuga 
     

 

Tulemustasuga 
     

 

Karjäärivõimalustega 
     

 

Kollektiiviga 
     

 

Otsese juhi toetusega 
     

 

Juhtkonna tööga 
     

 

Koolitusvõimalustega 
     

 

Arenguvõimalustega 
     

 

Töötajate tunnustamisega 
     

 

Töö ja eraelu tasakaaluga 
     

 

Ühisürituste toimumise 
sagedusega 

      

 

Kommentaarid ja ettepanekud töörahulolu suurendamiseks: 
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Lisa 2. Korrelatsioonanalüüsi tulemused 
 

Väide Väide Spearmani ρ 
Palun hinda, kui rahul Sa oled KPMG 
Eestis koolitusvõimalustega 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis 
karjäärivõimalustega 

0,809** 

Mind premeeritakse heade 
töötulemuste saavutamisel 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis töötasuga 

0,770** 

Minu praegune töötasu vastab minu 
panusele 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis töötasuga 

0,759** 

Minu tööülesanded pakuvad mulle 
piisavalt väljakutseid 

Minu praegused tööülesanded 
pakuvad mulle arenguvõimalusi 

0,735** 

Pean oluliseks endale tööalaste 
eesmärkide seadmist 

Tööalaste eesmärkide seadmine 
võimaldab mul saavutada 
paremaid tööalaseid tulemusi 

0,726** 

Minu jaoks on oluline usalduslik suhe 
oma juhiga 

Saan oma juhiga ausalt ja avatult 
rääkida enda jaoks olulistel 
teemadel 

0,693** 

Minu praegune töö meeldib mulle Minu praegused tööülesanded 
pakuvad mulle arenguvõimalusi 

0,687** 

Minu osakonnas koheldakse töötajaid 
võrdselt 

Osakond, kus töötan, töötab 
ühtse meeskonnana 

0,687** 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
töötasuga 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
tulemustasuga 

0,683** 

Minu jaoks on oluline, et mulle antaks 
piisavalt aega tööülesande 
ootuspäraseks täitmiseks 

Minu jaoks on oluline, et mulle 
antavad tööülesanded oleksid 
selged ja arusaadavad 

0,677** 

Erialastel koolitustel osalemine on 
võimaldanud mul saavutada endale 
seatud tööalaseid eesmärke 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis 
koolitusvõimalustega 

0,677** 

Palun hinda, kui rahul Sa oled töö ja 
eraelu tasakaaluga 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
töökoormusega 

0,665** 

Palun hinda, kui rahul Sa oled KPMG 
Eestis töökoormusega 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis töö ja eraelu 
tasakaaluga 

0,665** 

Minu jaoks on oluline, et töötaksime 
osakonnas ühtse meeskonnana 

Minu jaoks on oluline, et 
kolleegid oleksid abivalmid 

0,648** 

Ma saan osaleda enda tööks vajalikel 
koolitustel tööandja kulul 

Erialastel koolitustel osalemine 
on võimaldanud mul saavutada 
endale seatud tööalaseid 
eesmärke 

0,646** 

Minu praegune töö meeldib mulle Minu töö on minu jaoks huvitav 0,644** 
Leian, et ettevõttes on hästi hakkama 
saadud töö korraldamisega tulenevalt 
Covid-19 pandeemiast 

Tunnen end turvaliselt kontoris 
töötades 

0,637** 
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Minu jaoks on oluline teada, mida 
minult tööl oodatakse 

Minu jaoks on oluline, et mulle 
antavad tööülesanded oleksid 
selged ja arusaadavad 

0,631** 

Minu osakonnas koheldakse töötajaid 
võrdselt 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis töökoormusega 

0,610** 

Minu jaoks on oluline, et kolleegid 
oleksid abivalmid 

Minu jaoks on olulised 
kolleegide vahelised head suhted 

0,608** 

Mind premeeritakse heade 
töötulemuste saavutamisel 

Minu praegune töötasu vastab 
minu panusele 

0,600** 

Minu jaoks on oluline, et saan tööl 
rakendada enda oskuseid ja teadmisi 

Pean oluliseks erialastel 
koolitustel osalemist 

0,599** 

Ma saan osaleda enda tööks vajalikel 
koolitustel tööandja kulul 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis 
koolitusvõimalustega 

0,598** 

Minu jaoks on oluline, et saaksin 
soovi korral töötada kodukontorist 

Minu jaoks on töö ja eraelu 
tasakaal oluline 

0,597** 

Minu jaoks on olulised kolleegide 
vahelised head suhted 

Palun hinda, kui motiveerivaks 
pead töö tegemise seisukohalt 
sõbralikku ja üksteist toetavat 
kollektiivi 

0,592** 

Minu töö on minu jaoks huvitav Minu praegused tööülesanded 
pakuvad mulle arenguvõimalusi 

0,591** 

Palun hinda, kui motiveerivaks pead 
töö tegemise seisukohalt 
arenguvõimalusi 

Palun hinda, kui motiveerivaks 
pead töö tegemise seisukohalt 
karjäärivõimalust 

0,587** 

Minu jaoks on oluline töötajate 
võrdne kohtlemine 

Minu jaoks on oluline usalduslik 
suhe oma juhiga 

0,583** 

Saan oma juhiga ausalt ja avatult 
rääkida enda jaoks olulistel teemadel 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis otsese juhi 
toetusega 

0,582** 

Minu osakonnas koheldakse töötajaid 
võrdselt 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis töökorraldusega 

0,581** 

Pean oluliseks erialastel koolitustel 
osalemist 

Palun hinda, kui motiveerivaks 
pead töö tegemise seisukohalt 
koolitusvõimalusi 

0,580** 

Minu praegune töö meeldib mulle Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis 
karjäärivõimalustega 

0,566** 

Minu jaoks on oluline, et saan tööl 
rakendada enda oskuseid ja teadmisi 

Minu jaoks on oluline, et mulle 
antaks piisavalt aega tööülesande 
ootuspäraseks täitmiseks 

0,562** 

Minu jaoks on oluline, et töötaksime 
osakonnas ühtse meeskonnana 

Minu jaoks on olulised 
kolleegide vahelised head suhted 

0,555** 

Saan kolleegidega hästi läbi Minu jaoks on olulised 
kolleegide vahelised head suhted 

0,549** 

Minu praegune töötasu vastab minu 
panusele 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis tulemustasuga 

0,548** 
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Minu jaoks on oluline, et mulle antaks 
piisavalt aega tööülesande 
ootuspäraseks täitmiseks 

Minu jaoks on oluline, et 
töötaksime osakonnas ühtse 
meeskonnana 

0,546** 

Minu praegune töö meeldib mulle Minu tööaeg on paindlik 0,544** 
Mul on võimalik KPMG Eestis 
karjääriredelil tõusta 

Ma saan osaleda enda tööks 
vajalikel koolitustel tööandja 
kulul 

0,539** 

Minu jaoks on oluline karjääriredelil 
edasi liikumine 

Palun hinda, kui motiveerivaks 
pead töö tegemise seisukohalt 
arenguvõimalusi 

0,531** 

Minu tööülesanded võimaldavad mul 
rakendada enda oskuseid ja teadmisi 

Minu praegused tööülesanded 
pakuvad mulle arenguvõimalusi 

0,527** 

Palun hinda, kui motiveerivaks pead 
töö tegemise seisukohalt sõbralikku ja 
üksteist toetavat kollektiivi 

Palun hinda, kui motiveerivaks 
pead töö tegemise seisukohalt 
otsese juhi toetust 

0,527** 

Palun hinda, kui rahul oled KPMG 
Eestis juhtkonna tööga 

Palun hinda, kui rahul oled 
KPMG Eestis töökorraldusega 

0,525** 

Minu juht arvestab minu ettepanekute 
ja tagasisidega 

Minu töö tulemusi hinnatakse 
õiglaselt 

0,522** 

Mulle antavad tööülesanded on 
selgelt ja arusaadavalt sõnastatud 

Minu töö tulemusi hinnatakse 
õiglaselt 

0,520** 

Minu jaoks on oluline, et 
tööülesanded esitaksid mulle piisavalt 
väljakutseid 

Palun hinda, kui motiveerivaks 
pead töö tegemise seisukohalt 
arenguvõimalusi 

0,520** 

Minu praegused tööülesanded 
pakuvad mulle arenguvõimalusi 

Palun hinda, kui rahul Sa oled 
KPMG Eestis 
karjäärivõimalustega 

0,512** 

Minu töö on minu jaoks huvitav Minu tööülesanded võimaldavad 
mul rakendada enda oskuseid ja 
teadmisi 

0,510** 

Minu tööülesanded pakuvad mulle 
piisavalt väljakutseid 

Mul on võimalik KPMG Eestis 
karjääriredelil tõusta 

0,509** 

Saan oma juhiga ausalt ja avatult 
rääkida enda jaoks olulistel teemadel 

Palun hinda, kui motiveerivaks 
pead töö tegemise seisukohalt 
otsese juhi toetust 

0,504** 

 
Legend: 
* *  p < 0,01 
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Töötajate töörahulolu ja motivatsiooni analüüs ettevõtte KPMG Baltics OÜ näitel, 

 
mille juhendajad on Katriin Visnapuu ja Silver Toompalu, 

 
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, 12.05.2022 
  
 
 
 
Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Luban lõputöö kaitsmisele. 
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