
 

 
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

 

 

Kadri Lauringson 

 

 

TÖÖTAJATE TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOON 

JÕGEVAMAA VINEERI TOOTMISETTEVÕTTE 

ESTONIAN PLYWOOD AS NÄITEL 

 

EMPLOYEES JOB SATISFACTION AND MOTIVATION ON 

THE EXAMPLE OF PLYWOOD PRODUCTION COMPANY 

ESTONIAN PLYWOOD AS 
 

 

Magistritöö 

Ettevõtlus ja ökonoomika õppekava 

 

 

 

 

Juhendaja: Katriin Visnapuu, MSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2022



 

2 
 

 

Lühikokkuvõte 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51006 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor: Kadri Lauringson Õppekava: Ettevõtlus ja ökonoomika 

Pealkiri: Töötajate töörahulolu ja motivatsioon Jõgevamaa vineeri tootmisettevõtte Estonian 

Plywood AS näitel 

Lehekülgi: 85 Jooniseid: 3 Tabeleid: 10 Lisasid: 6 

Osakond / Õppetool: Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

ETIS-e teadusvaldkond ja CERC S-i kood: Organisatsiooniteadus S 189 

Juhendaja: Katriin Visnapuu 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2022 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada Estonian Plywood AS personali töörahulolu  ja 

motivatsioon ning uurimistulemustele tuginedes teha juhtkonnale parendusettepanekud. 

Arvestades ettevõtte uudsust ja jooksvat tööjõuvoolavust, oli läbiviidav uuring oluline ettevõtte 

arengu, maine kujunduse ja stabiilsuse saavutamiseks. Töötajate tagasiside aitab organisatsiooni 

juhtkonnal saada ülevaade ja informatsioon probleemkohtadest ja võtta kasutusele uusi meetmeid 

või parendada juba olemasolevaid. 

Magistritöö koosneb kahest peatükist, alapeatükkidest, kokkuvõttest, kasutatud kirjandusest ja 

lisadest. Magistritöö kaks põhiosad jaotuvad teoreetiliseks ja empiiriliseks. Magistritöö teoreetilises 

osas kirjeldatakse töörahulolu ja motivatsiooni olemust ning erinevaid rahulolu ja motivatsiooni 

tuntuimaid teooriaid ning nende mõõtmist. Magistritöö empiirilises osas antakse ülevaade 

uuritavast ettevõttest, valimist, uurimis- ja andmekogumismeetoditest, küsimustikust ja statistilise 

analüüsimeetoditest, autori poolt läbi viidud uuringu tulemustest.  

Uuringu tulemusena selgitati välja, et Estonian Plywood AS-i töötajate töörahulolu ja motivatsiooni 

võib üldiselt pidada pigem heaks. Töötajad pidasid oluliseks kõiki uuritud tegureid – keskmised 

hinnangud olid vahemikus 4,14–4,58 (5astmelisel skaalal hinnatuna). Töötajate hinnangutest 

rahulolule jäid keskmised hinnangud pisut madalamaks (vahemikku 3,45–4,05), kuid olid siiski üle 

keskmise (M = 3, 5astmelisel skaalal hinnatuna). 

Kõige olulisemaks hindasid töötajad tasustamise faktorisse kuuluvad tegurid, seejärel info liikumist 

ja koostööd ning otsese juht tegevust. Teistega võrreldes said madalama hinnangu töökeskkond 

ning karjäär ja areng. Kõige enam olid töötajad rahul oma otsese juhi tegevusega, seejärel töö 

omaduste ning info liikumise ja koostööga. Kõige madalama hinnangu sai karjäär ja areng.  

Tööjõuvoolavuse vähendamiseks ja töötajate motiveerimiseks, tuleks tööandjal pöörata tähelepanu 

motivatsiooni ja rahulolu faktoritele ja nende hinnangutele. 
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The aim of the master's thesis was to find out the job satisfaction and motivation of the staff of 

Estonian Plywood AS and to make suggestions for improvement to the management, based on 

the research results. 

Given the company's age and employee turnover rate, the survey was important for supporting 

the company's development, reputation and stability. Employee feedback helps the organisation's 

management to gain insight and the information about problem areas as well as strengths, to 

introduce new measures or improve existing ones. 

The master's thesis consists of two chapters, subchapters, a summary, references and appendices. 

The two main parts of the master's thesis are divided into theoretical and empirical. The 

theoretical part of the master's thesis describes the nature of job satisfaction and motivation, 

alongside various well-known satisfaction and motivation theories and their evaluation. The 

empirical part of the master's thesis provides an overview of the surveyed company, the target 

group, research and data collection methods, questionnaire and statistical analysis methods, based 

on the results of the research conducted by the author.  

The results of the survey revealed that the job satisfaction and motivation of Estonian Plywood 

AS employees can generally be considered rather good. Employees considered all the factors 

examined important - the average ratings ranged from 4.14 to 4.58 (rated on a 5-point scale). The 

average ratings of employee satisfaction were slightly lower (between 3.45 and 4.05) but still 

above average (M = 3.5 on a 5-point scale). The employees considered remuneration factors to be 

the most important, followed by information flow and cooperation, as well as line management. 

Work environment, career and professional development were rated lower than other factors. 

Employees were most satisfied with line management, then with their job characteristics, 

information flow and cooperation. Career and professional development received the lowest 

ratings.  

In order to reduce employee turnover and motivate them, the employer should pay attention to 

the motivation and job satisfaction factors and their ratings. 

Keywords: job satisfaction, motivation, motivational system 
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SISSEJUHATUS 

Inimene veedab suure osa oma elust organisatsioonides, nendega suheldes ning ostes või 

kasutades nende pakutavaid kaupu või teenuseid. Organisatsioonid sõltuvad omakorda seal 

töötavatest inimestest, seetõttu on ettevõtte loomisel ja selle ellujäämisel olulisel kohal 

inimesed. (Alas, 1997: 5) Töötajad toovad ettevõtetesse oma isikliku inimkapitali kogu 

selle mitmekesisuses ning organistatsioonil on võimalus seda kasvatada ja arendada. 

Ettevõttes töötavaid inimesi võivad mõjutada erinevad tegurid, näiteks pühendumus, 

motiveeritus, pingutused või lähtumine oma isiklikest eesmärkidest. (Mayo 2004: 137) 

Seejuures tahe tegutseda ja midagi korda saata, tuleb inimese seest, mille paremale 

avaldumisele saab väliste teguritega kaasa aidata. Ühtlasi ei saa välist mõju inimese 

motiveeritusele kuidagi alahinnata, sest sisemine tahe hõlmab näiteks toiduvajadust, mille 

saamiseks on vaja ressurssi ehk töötasu. (Malmberg 2005: 7) 

On leitud, et vaid vähesed inimesed on isemotiveeruvad. Enamik vajab siiski tunnustamist 

ja teadmist, et nad on vajalikud ja andekad ning nad kuuluvad heasse ja jõulisse 

meeskonda. (Ibid.: 7) Töötajate rahulolu ja motivatsioon on probleem, millega seisavad 

silmitsi paljud tööandjad. Need tegurid mõjutavad tööjõu voolavust ja püsivust ning on 

aktuaalsed ettevõtte maine kujundamisel, töötajate leidmisel ning olemasolevate töötajate 

vaimse ja füüsilise tervise säilitamisel.  

Tööga hõivatute arv on vähenenud peamiselt puidusektoris, mida mõjutavad tootmise 

efektiivsuse tõusmine, töökohtade ja seadmete automatiseerimine ning ühiskondlikud 

trendid. Metsa- ja puidusektor on Eestis üks suurimaid majandusharusid, mis loob Eesti 

riigile lisandväärtust. See oli 2019. aasta seisuga kogulisandväärtusest 7,5%. Kogu tööga 

hõivatud inimeste arvust moodustab puidu- ja metsatööstus ca 4%. Suurima metsa- ja 

puidutööstuse tööga hõivatus kõikidest maakondades on Jõgevamaa, moodustades 14% 

2020. aastal kõigist töötavatest inimestest. Puidutööstus on töötlevas tööstuses tervikuna 

üks suurimatest tööandjatest ning olulisemaid sektoreid töökohtade loojana maapiirkonnas, 

andes tööd ka linnas elavatele inimestele. 2020. aastal oli metsa- ja puidusektoris tööl ligi 

31 000 inimest, keda on 13% võrra vähem kui 2019. aastal. Uuemad, 2021. aasta andmed, 

avalikustatakse 2022. aasta esimesel poolel. (Metsa ja ..., 2020)  

Samuti kuulub ka uuritav ettevõte, vineeritööstus Estonian Plywood AS, metsa- ja 

puidusektorisse. Noor ettevõte on veidi üle 2,5 aasta tegutsenud ning on väga kiiresti 

tehnoloogiliselt arenenud ja tootmismahult kasvanud.  
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Antud ettevõtte on suurt rõhku pööranud seadmete käivitamisele ja õppimisele, tootmis- ja 

tööprotsesside juurutamisele ning süsteemide ülesehitamisele. Samas ei ole töötajatele ehk 

piisavalt tähelepanu pööratud. Selle perioodi jooksul on töövoolavus olnud väga suur, mis 

ei mõju aga positiivselt ühelegi ettevõttele. Samuti ei ole ettevõttes veel läbi viidud 

töötajate rahulolu uuringut.  

Arvestades ettevõtte uudsust ja jooksvat tööjõuvoolavust, on läbiviidav uuring oluline 

ettevõtte arengu, maine kujunduse ja stabiilsuse saavutamiseks. Töötajate tagasiside aitab 

organisatsiooni juhtkonnal saada ülevaade ja informatsioon probleemkohtadest kui ka 

tugevustest ning võtta kasutusele uusi meetmeid või parendada juba olemasolevaid. Nende 

tegevuste kaudu aitab see kaasa töötajate rahulolu ja motivatsiooni tõstmisele ning loob 

tugeva motivatsioonisüsteemi uute töötajate värbamisele.  

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada Estonian Plywood AS personali töörahulolu  ja 

motivatsioon ning uurimistulemustele tuginedes teha juhtkonnale parendusettepanekud. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitas autor järgmised uurimisülesanded: 

1. Selgitada motivatsiooni ja töörahulolu mõistet ja operatsionaliseerida antud töö ja 

küsimustiku jaoks. 

2. Kirjeldada ettevõtet ja selle olemust ning kasutusel olevaid personali motiveerimise 

vahendeid. Tutvuda struktuuriga ja personali tööd organiseeriva dokumentatsiooniga.  

3. Koostada ja viia läbi ankeetküsitlus Likerti 5-palli skaalal ettevõtte töötajate seas. 

4. Selgitada välja küsitluse tulemustest valimi arvamused motivatsiooni ja rahulolu kohta 

läbi keskväärtuste ja standardhälbe ning analüüsida tulemusi ja põhjus-seoseid. 

5. Teha uuringutulemuste põhjal järeldused, koostada juhtkonnale tulemuste kokkuvõte 

ning parandusettepanekud töötajate töörahulolu suurendamiseks ja motiveerimiseks. 

Magistritöö koosneb kahest peatükist, alapeatükkidest, kokkuvõttest, kasutatud 

kirjandusest ja lisadest. Magistritöö kaks põhiosad jaotuvad teoreetiliseks ja empiiriliseks. 

Magistritöö teoreetilises osas kirjeldatakse töörahulolu ja motivatsiooni olemust ning 

erinevaid rahulolu ja motivatsiooni tuntuimaid teooriaid ning nende mõõtmist.  

Magistritöö empiirilises osas antakse ülevaade uuritavast ettevõttest, valimist, uurimis- ja 

andmekogumismeetoditest, küsimustikust, analüüsimeetoditest ja autori poolt läbi viidud 

uuringu tulemustest. 
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Uurimuse läbiviimiseks kasutas autor dokumendianalüüsi, kasutades selleks ettevõtte 

asjakohast dokumentatsiooni, et kirjeldada uuritavat ettevõtet. Andme kogumismeetodina 

motivatsiooni ja rahulolu uurimiseks kasutatati kirjalikku küsitlust. Autor koostas 

poolstruktureeritud ankeetiküsitluse, mille valimi moodustasid ettevõtte töölepinguga 

töötajad. Küsimused olid nii avatud kui ka skaleeritud. Uuringu küsimustik jagati kõigile 

168 töötajale, millest tagastati 10 paberkandjal ja 80 e-keskkonnas täidetud ankeeti. 

Magistritöö autori poolt koostatud ankeetküsitlus viidi läbi ajavahemikus 25.04.–

01.05.2022 

Andmete analüüsimisel kasutati kombineeritud metoodikat, mis sisaldas nii kvantitatiivset 

kui ka kvalitatiivset meetodit. Andmed analüüsiti andmetöötlusprogrammis SPSS Statistics 

ja tabelarvutusprogrammis MS Excel. Uurimustulemuste kvantitatiivse meetodi tulemused 

toodi välja arvulisel kujul, mille puhul suurem hulk materjali koondati sõnalise analüüsi 

jaoks, et uurimust tervikpildiks siduda.  

Analüüsi meetoditena kasutati kirjeldavat statistikat, korrelatsioonanalüüsi ja erinevaid 

statistilisi teste. Kirjeldavat statistikat kasutati uuritud tunnuste kirjeldamiseks.  
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1. TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI 

TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

Käesoleva töö teoreetilises osas analüüsitakse töörahulolu ja motivatsiooni olemust, 

erinevate teoreetikute lähenemist, käsitletakse töörahulolu ja motivatsiooni seost ja selle 

olulisust organisatsioonile ning vaadeldakse töörahulolu mõõtmist. Töö autori arvates 

töötavad inimesed produktiivsemalt ja rahulolu on suurem, kui neile meeldib töö, mida nad 

teevad, samuti töökeskkond ja - vahendid. 

 

1.1 Töörahulolu olemus ja teooriad 

Töörahulolu mõistet tõlgendatakse kui olukorda, kus töötaja tunneb end motiveerituna, 

turvaliselt ja rahuolevana ning töötaja isiklikud soovid ja töökohalt saadav sisend on 

tasakaalus. Töötajate rahulolu mõjutab tasuv palk, töö stabiilsus, karjäärivõimalused, 

lisatasud ja tunnustused ning avatus uutele võimalustele. (Team 2021) 

Rahulolu ja motivatsiooni seos selgub nende ühistest näitajatest. Rahulolev ja motiveeritud 

inimene näeb välja ja käitub teisiti, kui demotiveeritud ja rahulolematu inimene. 

Rahuloleva töötaja tunnusteks on rahulikkus, ilma hirmu ja agressivsuseta enesekindlus. 

Inimene, kes pole oma tööga rahul, teeb igal võimalusel midagi muud. Rahulolematu on 

see, kes on ebakindel, viriseb ja ei tegutse. Kui inimene midagi tahtega teeb, siis kulgeb 

tegevus kiiremini, kui vastumeelne tegevus. (Malmberg 2005: 12) 

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

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

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

motivatsioonil on teatud seos. Ta pidas töörahulolu positiivseks ja nauditavaks 

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

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

Rahulolematus seevastu pärsib töötajat täie panuse andmisel, tekitab ebaedu ja 

läbipõlemist (Locke 1969: 317)  

Autor kasutab töös Locke kasutatud mõistet ehk töörahulolu on positiivne ja nauditav 

emotsionaalne seisund, mille tekib kui töötulemus vastab töötaja väärtustele ja ootustele. 
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Inimese aktiivsuse – loomingu, spontaanse tegevuse, elu mõtte otsingute jms algpõhjusi on 

üritatud tõlgendada läbi aegade. Bachmann jt (2001) kohaselt paneb inimese tegutsema 

tema rahulduse saamise iha või lootus, kohuse täitmine jms. Enamik psühholooge on 

ühisosana erinevatele probleemi lahendustele siiski käitumise determineerinud üldise 

terminiga “vajadus”. Vajadus on isiksusepsühholoogia aspektis tarve mingi elu-, tegevuse 

või arengutingimuse puudumise tunnetamine. Vajadused ajendavad kogu inimese 

psüühilist tegevust, pannes neid tegutsema teatud viisil ja kindlas suunas ning mõjutavad 

tema mõtlemist ja tahet. (Bachmann et al. 2001: 70-71)  

Vajaduste rahuldamine ei vii aga vajaduste kustumiseni, vaid sama taseme vajaduste uuele 

tsüklilisele ilmnemisele- uute, tasemelt keerukamate või kõrgemate vajadusete tekkimisele. 

Vajaduste liigitust pole rangelt määratletud, kuid levinuima vajaduste hierarhia loojaks on 

Abraham Maslow. (Ibid.: 72) 

Ameerika psühholoog ja sotsioloog Maslow kirjutas 1943. aastal vajaduste teooria. Tema 

vaadete kujunemisel mängisid olulist osa eksistentsialistlik filosoofia nt Heidegger, 

Jaspers, jt (Kidron 2019: 94). Ta töötas välja inimeste vajaduste hierarhia, mille kaudu 

kirjeldas, et inimeste vajadused kasvavad hierarhiliselt alt üles. Selleks, et saavutada 

kõrgema taseme vajadus, tuleb eelnevalt madalama taseme vajadused rahuldada (joonis 1).  

Joonis 1. A. Maslow vajaduste hiearhia viis taset (Matteson et al. 1989: 371-380)  

Maslow liigitas inimvajadused alates madalamast viite gruppi: füsioloogilised vajadused; 

turvalisuse vajadus; armastuse- ja kuuluvusvajadus; tunnustusvajadus; 

eneseteostusvajadus. (Brooks 2006: 72)  
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Kui füsioloogilised vajadused saavad rahuldatuks, muutub oluliseks järgmine vajadus, 

milleks on turvalisus. Kui turvalisus on ebakindel, muutuvad järgmised vajadused 

vähemtähtsamaks. Inimesed mõtlevad sellele siis, kas suudavad oma töö ja vara säilitada 

ning tagada toidu ja eluaseme igaks päevaks. Järjest järgmisi astmeid rahuldades, 

muutuvad samm sammult vajaduste hierarhias ülespoole. Vastavalt inimestele on need 

sammud ja vajadused erinevad ja vahelduvad erinevalt (Kidron 2004: 93-96) Maslowi 

kohaselt mõtleb inimene kõrgemate vajaduste peale siis, kui kõige madalamad on 

rahuldatud. Kuid tõdes ka, et individuaalselt võib see erineda, kuna kõik inimesed ei 

soovigi kõrgemaid vajadusi rahuldada või soovitakse kõrgemaid vajadusi ka siis, kui teised 

on rahuldamata. (Brooks 2006: 72)  

Maslow teooria kohaselt kipuvad motiivid raugema kui nad saavad rahuldatud või 

rahuldamine on takistatud. Tugevad vajadused on seni näiliselt rahuldatud kui mõni teine 

ajend või motiiv tugevamaks sellel hetkel osutub. (Kidron 2004: 90) 

Maslow teooria tugevuseks, et saab kasutatada üldiste motivatsiooni ja rahulolufaktorite 

uurimisel. Nõrkus on see, et inimesed ja inimeste individuaalsed vajadused ja 

motivatsiooniajendid on erinevad. Välja tuuakse, et Maslow teooria on väga 

struktureeritud ja korrapärane, kuid kaasajal põhjendatakse, et ühtegi vajadust ei saa 

rahuldada ka ilma sotsiaalsete sidemeteta. (Rutledge, 2011) 

Töö autor näeb Maslow tugevusena vajaduste defineerimist, mis on seotud ka töötajatega. 

Inimesed käivad tööl, et tagada endale tasu, millega luua omale esmased füsioloogilised 

vajadused, turvalisus, kuuluvus gruppidesse, tunnustuse ja enesetoestuse võimalus. Neid 

vajavad kõik, kui mitte kõigil inimestel ei pruugi olla samad soovid ja motivaatorid, mida 

nad töölt ootavad.  

Kasulike tulemuste saavutamiseks toimivad inimestes psüühilise eneseregulatsiooni 

mehhanismid, mis aitavad aktuaalseid vajadusi rahuldada. Vajadus kutsub esile erilise 

neurofüsioloogilise seisundi – motivatsiooni. (Bachmann et al. 2001: 73) Inimese rahulolu, 

huvi, vajadused, tärkavad soovid ja ihad, kuid ka üleelatud pettumused peegelduvad 

tundmustes ja nende muutustes otsesemalt ja kiiremalt kui mõttejäreldustes. Tundmused on 

tihedalt seotud motivatsiooniga. (Kidron 2008: 150-151) Tundmused ja emotsioonid on 

lähedased mõisted, millest esimesel on laiem tähendus. Tundmust kasutatakse igasuguste 

vajaduste rahuldamise ja mitterahuldamise või spontaanse subjektiivse reaktsiooni ehk 

tundeelamuse tähistamiseks. (Bachmann et al. 2001: 207) 
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Emotsioon tähistab aga subjektiivset reageeringut tundmusele. Tundmused on olulisemad 

psüühilise tegevuse regulaatorid, mis kaasnevad igasuguste eluavaldustega. Sõltuvalt 

vajaduste rahuldamisest või mitterahuldamisest, kutsutakse esile positiivsed või 

negatiivsed reaktsioonid. Rahuldamata vajadus paneb inimese liikuma ja emotsioon annab 

sellele liikumisele energia ja jõu (rõõm, vaimustus) või võtab selle ära (mure, hirm, tusk) 

(joonis 2). (Bachmann et al. 2001: 207)  

 

Joonis 2. Motivatsiooniprotsess (Bachmann et al. 2001: 74)  

Motivatsiooniseisundis modeleerivad aju vajadust objektide ja tegevuste parameetrid, mis 

on kas kaasasündinud, instinktiivsed, tuginevad isiklikul kogemusel, on loodud 

deduktiivselt või sisaldab see kombineeritult eelnevalt nimetatud aspekte. (Ibid.: 74) 

Selleks, et vajadusi rahuldada, toimub ajus pidev vaheastmete tulemuste ja soovitava 

lõpptulemuse võrdlemine Kui vajadus on rahuldatud, kaob motivatsiooni pinge ning 

tekivad positiivsed emotsioonid. Meeldivad tundmused kinnistavad rahuldusele viinud 

tegevused ja tingimused. Nii kujunevad stereotüüpsed käitumised ja hoiakud ning järgmine 

kord sarnases olukorras olles või vajaduse puhul toimub antud ajutegevus automaatselt. 

Negatiivsed emotsioonid tekivad aga vajaduste mitterahuldamisel, mille tulemusel 

tugevneb motivatsiooni pinge, toimuvad negatiivsed seosed ja pidurdumine. (Ibid.: 74)  

Emotsioonid aitavad motivatsiooni paremini tundma õppida ning mõista ka teadvustamata 

käitumisajendeid. Emotsiooni intensiivsus sõltub vajaduse rahuldamisega seotud meeleolu 

ja rahuldamatuse ehk ärevuse vahekorrast. See tähendab, et inimese vajadused kasvavad 

teatud emotsionaalse ülemise piirini, kus inimene kannatab. Kui selle lävend on 

saavutatud, tekib närvisüsteemis üldine pidurdus. Seejuures väiksemate vajaduste korral ei 

koge inimene kannatust. (Kidron 2008: 150-151) 
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Inimese jaoks on esmalt oluline ootuspärase rahuldamine ning akuutne vajadus võib selle 

kõrval rahuldamata olla, sest inimene ei pruugi sellele tähelepanu pöörata. Näiteks 

hotellireisil on giidi töö ja hotelliteenindus rahuldavad, ei tehta välja, marsruut on igav 

ning vaatamisväärsused ei vastanud oodatule. (Kidron 2008: 150-151) 

Tööga rahulolu ja mitterahulolu põhjused on erinevad. F. Herzbergi teooria kohaselt 

kujundavad rahulolu ja mitterahulolu kaks faktorit: hügieenifaktorid, mis põhjustavad 

rahulolematust ja motivatsioonifaktorid, mis põhjustavad tööhuvi suurendamist ehk 

motivatsiooni. (Kidron 2004: 96) Lisaks jagunevad Herzbergi järgi vajadused sisemisteks 

ehk motivatsiooniteguriteks ja välisteks ehk hügieenifaktoriteks (tabel 1). 

Motivatsioonitegurid on tegurid, mis on seotud töö rahuloluga. Need hõlmavad sisemisi 

vajadusi, näiteks saavutustunnet, tunnustust ja edukust oma ettevõtmistes. Need on 

sisemised vajadused, mis aitavad töötajatel oma tööga rahul olla. Hügieenifaktorid on aga 

tegurid, mis ei ole seotud otseselt töörahuloluga, kuid on vajalikud rahulolematuse 

vältimiseks töökohal. Hügieenifaktorid näitavad väliseid vajadusi, näiteks palka, 

töökohapoliitikat ja suhteid kolleegidega. (Kurt 2021)  

Tabel 1. F. Herzbergi kahe faktori teooria rahulolu ja rahulolematuse faktorite võrdlus 

(Kidron  2004: 96-97); (Kurt 2021) 

  

Herzbergi teooria kohaselt aga hügieenifaktoritest ei piisa, et olla motiveeritud. Pigem on 

motivaatoriteks sisemised tasud nagu saavutustunne, tunnustus, töö, vastutus, isiklik areng 

ja töökoha stabiilsus. (Brooks 2006: 76-77) Tabelis 1 on kokkuvõtlikult välja toodud 

Herzbergi kahe faktori teooria faktorite võrdlus. Hügieenifaktorid on need, mis 

põhjustavad tööga rahulolematust ehk sisaldab väliselt saadavaid hüvesid. Seevastu 

motivatsioonifaktorid on sisemised hüved, mis tekitavad tööga rahulolu. 
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Maslow ja Herzbergi teooriaid kokkuvõttes vaadates, on Herzbergi hügieenitegurid 

Maslow teoorias esimesed kolm astet: füsioloogilised, turvalisuse ja kuuluvuse(sh 

armastuse) tegurid. Motivatsiooniteguritena Herzbergi jaoks võib Maslow tunnustuse ja 

eneseteostuse faktoreid nimetada. Seega rahuldust pakuvad motivatsioonitegurid, mis 

aitavad kasvatada isiksuse töövõimet ja hügieenitegurid Herzbergi mõistes on 

töökeskkonnas liituvad faktorid, mis aitavad hoida huvi, kuid ei kasvata sooritusvõimeid.  

(Kidron 2004: 97-98) 

Herzbergi teooria miinuseks on see, et ei pöörata olukorra muutujatele tähelepanu, rahulolu 

kõikehõlmavat mõõdikut ei kasutata ja töötaja võib pidada oma töö vastuvõetavaks 

hoolimata asjaolust, et ta võib osa oma tööst vihata või tõrjuda. Teooria eirab sinikraesid 

ning ei ole vaba kallutatusest, kuna see põhineb töötajate loomulikul reaktsioonil kui neilt 

uuritakse tööga rahulolu ja rahulolematuse allikaid. Nad süüdistavad rahulolematuses 

väliseid tegureid, nagu palgastruktuur, ettevõtte poliitika ja vastastikused suhted. Samuti 

tunnustavad töötajad end tööga rahulolu teguri eest. (Juneja, 2022) 

Autor kasutab töös lisaks Maslow kui ka Herzbergi et tõlgendada tulemusi, sest need 

täiendavad üksteist rahulolu- ja motivatsoonifaktorite määramisel ning aitavad analüüsida  

tulemusi. 

1.2 Töömotivatsiooni olemus ja teooriad 

Motivatsioon on mõiste, millel ei ole kindlat definitsiooni, sest see hõlmab kogu inimese 

käitumist juhtivat ja kontrollivat mehhanismidekompleksi. Bachmanni ja Maruste (2001: 

75) kohaselt on motivatsioon mehhanismiline ja protsessuaalne nähtus, mille kutsub esile 

tunnetatud vajadus ehk motiiv.  

Motivatsiooni mõiste väljamõtlejaks peetakse saksa filosoofi Arthur Schopenhauerit. Tema 

sõnul on oluline jõuda ajejõudude kujunemise seaduspärasustele, mille kaudu jõuda jälile 

teiste inimeste käitumise mõjutamise saladustele. Motivatsioon on indiviidi sisemine 

seisund, mis ajendab teda kindlal viisil käituma. Seejuures ajejõududena toimivad mitmed 

erinevad ja ka osaliselt teadvustamata tegurid.  Motivatsiooni taustal on hulk ajejõude ehk 

käitumist kujundavaid stiimuleid ning sageli vallandab üksainus stiimul teatud 

käitumisviisi. (Kidron 2008: 123) Motivatsiooniks nimetatakse inimese sisemist tahet, 

mida saab kõrvalseisja toetada, kuid mitte luua. Samuti mõjutavad seda inimeste arengutee 

ja kujunenud väärtushinnangud. (Mayo 2004: 143) 
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Koolitaja Peep Vain peab motivatsiooni inimese kütuseks, mida kasutatakse millegi korda 

saatmiseks. Võrdluseks toob ta välja, et motiveeritust saab ära tunda selle järgi, et kas 

inimene liigub  kiire tempoga edasi või venib ja passib koha peal. (Mayo 2004: 143) 

Kidron (2008) on välja toonud, et motivatsioonis osaleb kolme liiki tegureid:  

● bioloogilised ajejõud ehk sünnipärased tungid: instinktid, tungid ja vajadused;  

● biheivioristide lähtekohad ehk läbi õppimise omandatud ajendid; 

● humanistlik psühholoogia, nt A. Maslow teooria, mille kohaselt motivatsiooni 

mõjutavad füsioloogilistele ja sotsiaalsete vajaduste kõrval eneseaktualiseerimisega 

seotud vajadused. (Kidron 2008: 123) 

Vajaduste kestev rahuldamatus ehk võimaluste puudumine mõjub organismile häirivalt, 

nende rahuldamine toob aga kaasa heaolutunde. Humanistlikud psühholoogid teevad vahet 

hädavajaliku saavutamise vajaduse ning isikliku kasvu ja eneseaktualiseerimist virgutavate 

vajaduste vahel.  Vajaduste motiveeriv toime arvatakse olevat seoses nii soo ja vanuse kui 

ka kehaehituse ja temperamenditüübiga. Näiteks mehed taluvad kehvemini nälga ja janu, 

aga soovivad rohkem riskist tekkivat närvikõdi ja janunevad austuse ning võimu järele. 

Seevastu naised vajavad rohkem suhtlemist ja hellust ning neis väljendub vajadus 

hoolitseda teiste eest. (Ibid.: 125-126) 

Psühholoog ja Taltech Ülikooli professor Milvi Tepp kirjeldab motivatsiooni kui väga 

erinevate isiksuslike protsesside kogumit, mis annab inimese tegevusele energia ja suuna. 

Töömotivatsiooni ehk tahet pingutada ja panustada parema tulemuse nimel, saab 

kujundada töökeskkonnas olevate tegurite kaudu. Töö pole inimese esmane vajadus, kuid 

see aitab rahuldada paljusid inimlikke vajadusi, millest tuleneb töö peamine motiveeriv 

jõud. (Malmberg 2005: 14) Motivatsioon tuleb eelkõige inimese enda seest, mida keegi 

teine ei saa tema eest üles leida. Kedagi motiveerida, võib olla mõneti ekslik väljend, kuid 

ettevõtete võtmeisikutel on võimalik luua selline keskkond, mis soodustab inimesel ennast 

kergemini motiveerida. (Mayo 2004:143)  

Brooks (2006: 64) toob välja, et motivatsioon on üksikisiku, rühma kui ka organistasiooni 

puhul üks olulisim edutegur. Motivatsioon on tema kohaselt teotahe. Motiveeritud inimene 

saavutab oma töös häid tulemusi, näitab üles töötades energilisust ja entusiasmi. 

Motiveeritud inimene lepib paremini organisatsioonis toimuvate muudatustega, on 

abivalmis, lahendab probleeme ja on sageli nõus võtma rohkem vastutust erinevate 

tööülesannete näol. (Mayo 2004: 143) 
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Motivatsiooni mõistet operatsionaliseerib autor töös edaspidi kui isiklikku vajadust, soovi 

või ajendit, tegutsemiseks. Tegutsemiseks on vajalikud personaalsed motiivid. Thomas 

Davenport toob välja neli põhilist tegurit, mis töövõtjale korda lähevad: 

● seesmine rahulolu ehk mis inimesele töö või organisatsiooni kultuuri ja elu juures 

rahuldust pakub; 

● rahaline tasu ehk  põhipalga ja muude soodustuste kombinatsioon; 

● kasvuvõimalused ehk areng ja karjäär; 

● tunnustus ehk  mitterahaline tasu. (Mayo 2004: 143) 

Motiveerituse ja rahulolu taset näitavad selgelt tööjõu voolavus ja töölt puudumine ning 

tajunäitajad, milleks on töötajate arvamus. Tööandja jaoks on oluline jälgida ja mõista 

nende faktorite mõjutegureid. (Ibid.: 170) Töötajad, keda töö kõrgelt motiveerib, puuduvad 

vähem, kui need, keda töö ei rahulda või kelle töömoraal on üldiselt nõrk. Töölt 

puudumiste näitaja võib sarnastes organisatsioonides või allüksustes erineda. On leitud, et 

on oluline seada siht, mida hästi motiveeritud tööjõud peaks suutma saavutada. Seejärel 

vaadelda selle ja reaalse näitaja vahet kui lünka, mida täita tuleks. Töölt puudumist võib 

mõõta protsendina või reaalkuluna, kuna puuduv isik ei loo lisandväärtust ning tema 

puudumine võib tekitada ületundide, ajutise asendaja palkamise või toodangukao näol 

lisakulusid. Tööjõuvoolavus on tihti parim nõrga moraali näitaja – “töötajad hääletavad 

jalgadega”. Tuleks hinnata ja viia nende inimrühmade, kes on strateegiliselt olulised, 

voolavus nullini. (Ibid.: 142-143) 

Motiveerituse taseme näitajateks peetakse Thomas Davenporti uurimuste põhjal: 

● voolavusprotsenti, eriti tööstusharu üldtasemega võrreldes; 

● töölt puudumiste näitajat, võrreldes tööstusharu üldtasemega; 

● kvaliteedi taset, kõlbmatu ja ümbertegemist vajava töö hulka; 

● täiendusettepanekute hulka ja nende tulemusel lisatavat väärtust; 

● klientide rahulolutaset; 

● töötajate rahulolu- ja moraaliküsitlusi; 

● töötajate lahkumispõhjuste analüüsi. (Ibid.: 142-143) 

Kui varasemad klassikalised käsitlused hindasid töötajaid ratsionaalselt, et töö eest saadav 

palk kompenseerib ja motiveerib ning töö ongi loomuomaselt ebameeldiv, siis teadusliku 

juhtimise koolkonna esindaja Frederic Taylor jt täiendasid seda kontseptsiooni (Brooks 

2006: 65).  
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Nagu eelnevalt kirjeldatud, siis Frederick Herzberg arendas Douglas MCGregori X- ja Y-

teooriast välja oma teooria 1966. aastal ilmunud artiklis „Veel kord – kuidas motiveerida 

töötajaid?“ Ta eristas „hügieenitegurid“, mis eiramise korral põhjustavad rahulolematust, 

„motivatsiooniteguritest“, mis aitavad tööst rahuldust saada. Herzberg näitas, et kõige 

olulisemad motivatsioonitegurid olid saavutus, tunnustus, töö ise ja vastutus ning ka isiklik 

areng ja tõus ametiredelil.  Demotiveerivad tegurid seostusid valdavalt juhtimise ja 

töökeskkonnaga. (Mayo 2004: 139)  

Psühholoog ja Eesti Ehituse personalijuht Taimi Elenurm tõi välja, kuidas pühendumise 

juures on oluline, et inimene töötaks ettevõttes, mille väärtused, keskkond ja teised 

töötajad talle sobiksid. Ta leiab, et keeruline on teha head tööd vastumeelsete inimestega 

ebameeldivas keskkonnas. Samamoodi kinnitab koolitaja Mats Soomre, et inimene on 

motiveeritud, kui teeb endale meeldivat tööd ja seda koos sümpaatsete inimestega. Samuti 

tuleb tõdeda, et klientidega töötades lakkamatut meeldivust tagada ei saa, samuti ei ole 

võimalik tagada, et kõik inimesed saaksid omavahel läbi. Seega tuleb säilitada mõistlikkus. 

(Malmberg 2005: 15) 

Inimesed laenavad organisatsioonile oma inimkapitali, kuid nende tegelik panus sõltub 

motivatsioonist ja pühendumusesest. Motiveeritud inimesed annavad endast parima, kuid 

see sõltub ka isiklikust innukusest, väärtustest ja muudest asjaoludest, mida mõjutab 

peamiselt inimeste töökeskkond. Töökeskkond koosneb töökultuurist, mis hõlmab 

väärtuseid, rituaale, protsesse, süsteeme ning sisekliimat, mille loovad liidrid ja juhid. 

(Mayo 2004: 170) M. Tepp leiab, et motivatsiooni kujundamisega tuleb tegeleda igal 

organisatsioonil, sõltumata ettevõtte suurusest ja arengutasemest. Erinevates 

arengustaadiumites on motivatsiooni vajadus erinev. Kui ettevõttel läheb hästi, on sealsetel 

töötajatel rohkem loomulikke motivaatoreid. (Malmberg 2005: 16) 

Töötajad tunnevad suurema tõenäosusega edutunnet, neil on paremad tulemused ja  

tunnevad, et nad panustavad ettevõtte heaolusse ning neil on isikliku arengu võimalus. 

Kehvematel aegadel tuleb aga rohkem panustada ja otsida võimalusi motivatsiooni 

hoidmiseks, kuna igapäevane karm tegelikkus pakub vähem positiivset tunnet ja 

pingutused ei pruugi välja paista ning vilja kanda. Motivatsiooni juhtimisel tuleks 

arvestada mõlema osapoolega – nii ettevõtte ootuste ja vajadustega kui ka töötajate 

vajadustega. Tuleb arvestada ja läbi mõelda, millised inimesed ettevõttes töötavad ja mis 

on nende vajadused. (Ibid.: 16) 
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Motivatsioonitegurid sõltuvad paljudest asjaoludest, näiteks inimeste kvalifikatsioonist, 

erialast, vanusest, eluperioodi aktuaalsetest vajadustest kui ka isiksuse omadustest. 

Inimesed on erinevad ning tulenevalt isiksuse omadustest ja väärtustest, motiveerivad 

inimesi erinevad asjad, näiteks osasid inimesi võim ja positsioon, teisi saavutus ja 

kolmandaid head inimsuhted.  Kõiki inimesi motiveerib aga tunnustus. Tunnustusevajadus 

tuleb välja ka näiteks Maslowi kirjeldatud viiest põhivajadusest. (Malmberg 2005: 17) 

Seejuures tasu ja tunnustus koosnevad mitmetest osadest – rahaline ja mitterahaline 

tunnustus, soodustused, põhipalk või muutuvtasu, tulemustasu jt.  Selleks, et ettevõte saaks 

võtta kasutusele tõhusa motiveerimisviisi, tuleks töötajatelt uurida, mis neid täpsemalt 

motiveeriks. Seda ka tasustamise ja tunnustuse osas.  (Mayo 2004: 167) 

Ettevõttel on töötajate vajadusi ning motivaatoreid võimalik välja uurida rahulolu 

uuringuga. Seda peaksid ettevõtted läbi viima pidevalt, kuid üldjuhul annab selle 

olulisusest neile märku heade töötajate lahkumine. See märk annab tööandjale teavet, et  

muudatuste tegemisega on tegelikult hiljaks jäädud ja töökeskkonna kujundamisega on 

milleski eksitud. Seega tuleks teatud aja tagant motivatsioonisüsteem üle vaadata.  

(Malmberg 2005: 17) 

Nii üksikisikud, rühmad kui ka organisatsioonid tõlgendavad infot ja andmeid erineval 

viisil. Erinevused info vastuvõtmisel, tõlgendamisel kui ka analüüsil sõltuvad ettevõtte 

ajaloost ja arengust, kuid ka indiviidi tajuerinevusest, organisatsioonikultuurist ning 

võimutasakaalust. (Brooks 2006: 20) Frederic Taylor oli üks klassikalise 

organisatsiooniteooria käsitlusviisi alusepanijaid. Tema huvi keskmes oli tööjaotus ning 

selle pinnalt võrsunud erialasel juhtimisel põhinev nn funktsionaalne organisatsioon. Tema 

ideed ja lahendused ei tõusnud aga kaugemale tsehhi või osakonna juhtimise tasandist. 

(Üksvärav 2008: 61) 

1930. aastatel sai alguse töömotivatsiooni ootuste teooria, mille kohaselt on inimese 

tegutsemise aluseks ootus ehk teatud käitumine saavutab soovitud tulemuse. See teooria, 

mida on aja jooksul täiendatud, on laialt levinud inimese käitumise seletamisel. 1964. 

aastal täiendas psühholoog Victor Vroom ootuste teooriat ning töötas välja süstemaatilise 

töömotivatsiooniteooria. Selle teooria kohaselt väidab Vroom, et inimese ootustest tuleneb 

motiveeritus käituda soovitud viisil ning sellele järgneb teatud tagajärg, mida inimene ise 

soovib ja väärtustab. Näiteks usin töötamine ja vajadusel ületunnitöö aitavad kaasa 

ametikõrgenduse saamisel. (Brooks 2006: 67-68) 
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Teooria sõltub ideest, et mida rohkem töötaja tulemust väärtustab, seda motiveeritum on ta 

seda saavutama. Mida rohkem nad edu nimel pingutavad, seda kindlamad on nad selle 

rahuldava tasu saamises. (Channell, 2021) 

Vroom mõistis, et töötaja tulemuslikkus põhineb individuaalsetel teguritel, nagu isiksus, 

oskused, teadmised, kogemused ja võimed. Teooria viitab sellele, et kuigi inimestel võivad 

olla erinevad eesmärgid, saavad nad olla motiveeritud, kui nad usuvad, et: 

• pingutuste ja tulemuslikkuse vahel on positiivne korrelatsioon; 

• soodne sooritus toob kaasa soovitava tasu; 

• tasu rahuldab olulise vajaduse; 

• soov vajadust rahuldada on piisavalt tugev, et pingutus tasub end ära. (University of ..., 

2016) 

Motivatsiooni, pingutuse ja soorituse vahelise seose loomiseks on ootusteoorial kolm 

muutujat: ootus, instrumentaalsus ja valents. Need on kõik motivatsiooniahela lülid – kui 

üks neist lülidest on nõrk, siis ei ole töötaja motiveeritud, mistõttu tuleks tulemuse 

saavutamiseks probleem leida ja lahendada. Vroomi ootusteooria ahel on järgmine: 

Motivatsioonijõud (MF) = ootus (E) x instrumentaalsus (I) x valents (V). (Channell, 2021) 

Kui kas E, I või V on null, siis võrrand ebaõnnestub ja see näitab, et motivatsioon on 

madal või puudub üldse. Ootus näitab seda, kui töötaja pingutab, ootab ta teatud 

tulemust. Kui nad seda tulemust ei saavuta, ei ole nad motiveeritud uuesti pingutama ja 

seega ei jää nad tulemusega rahule. Instrumentaalsus näitab, kui töötaja pingutab ja 

saavutab oodatud tulemuse, kuid kui ta ei usu, et tulemus on tasu saamisel oluline, ei ole ta 

motiveeritud. Ja nii ei saavutata tulemust ja teie töötaja pole rahul. Valents näitab, kui palju 

tulemust hinnatakse, kui üldse. Mida rohkem väärtustab töötaja teatud tasu, seda 

rahulolevam on ta oma pingutustega. (Channell, 2021)  

Teoorias välja pakutud ootuse, instrumentaalsuse ja valentsi kvantitatiivsed mõõdikud kui 

ka valemid võivad olla liiga keerulised arvutamiseks ja mõõtmiseks. (Parijat & Bagga, 

2014) Ootusteooria kasutamise eelised ja puudused. Eelisteks on: 

• Motivatsiooni ja rahulolu vahel on seos. 

• Tasu ootus tõstab motivatsiooni, isegi kui tulemus erineb veidi algsest preemiast. 

• Teooria keskendub tasudele ja eesmärkide saavutamisele. (Channell, 2021) 
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• Propageerib ideed, et rohkem pingutamist peaks suurendama jõudlust, mis tähendab, et 

soovitud tulemused on saavutatud. 

Puudused  teooria puhul jaotuvad selliselt: 

• Eeldatakse, et pingutus ja tulemuslikkus annavad soovitud tasu. 

• Teooria ei võta arvesse selliseid tegureid nagu töötaja õppimisvõime ja töökoormus. 

• Kui ülesanne on saavutamatu, tasu ei anta või tulemus pole väärtuslik, kaotavad 

töötajad motivatsiooni. (Channell, 2021) 

Kuigi Vroomi ootusteooria võimaldab nii ettevõttel kui ka töötajatel saavutada oma 

eesmärgid, keskendudes sisulisele tasule või tulemusele, ei tohiks see olla ainus teooria, 

millele toetuda. On ka teisi motivatsiooniteooriaid, mis täiendavad ootuste teooriat, mis 

keskendub teistele aspektidele – nagu töötaja vajadused, tööga rahulolu ja võrdsus 

töökohal. Selleks sobib täiendama Maslow vajaduste teooria. (Ibid., 2021) 

Töö autor kasutab küsitlusankeedi ülesehitamisel Vroomi ootustetooriat, kuid 

arvutuskäikudel kasutatakse statistilisi näitajaid ja võrreldakse töötaja ootusi ja rahulolu, et 

välja tuua, kas töötajatele on mingid faktorid üldse olulised ja mis on olulisemad, millega 

esmalt tegeleda tuleks. Rahulu ettevõttes näitab, kas vajab parendusi motivatsioonisüsteem 

või mis on juba hästi. Lisaks toetutakse Maslow vajaduste teooriale vajaduste hierarhiale, 

mis toob välja täpsemalt inimeste vajadused motivatsiooniks ja Herzbergi kahe faktori 

teooriale. 

Vajaduseteooria rajajaks oli Ameerika psühholoogiateoreetik David McClelland. Ta 

omandas doktorikraadi 1941. aastal Yale'i ülikoolis psühholoogia erialal (David 

McClelland 2022). David McClelland oli motivatsiooni ekspert, kes liitus Harvardi 

teaduskonnaga 1956. aastal, kus ta õpetas ja tegi 30 aastat uurimistööd. Aastatel 1962-1967 

oli ta sotsiaalsete suhete osakonna juhataja. McClellandi ligi 50 aastat tehtud uurimistööd 

andsid tulemuseks erinevaid inimeste motivatsiooni ja saavutuste testimisvahendeid, 

andmeid ja teoreetilisi mudeleid.  McClelland viis läbi ka isiksuse ja teadvuse uuringuid. 

Üks tema tähtsamaid pärandeid oli laialdaselt kasutatava hindamissüsteemi 

väljatöötamine temaatilise appertseptsiooni testi (TAT) jaoks. Selle testi lõid 1930. aastatel 

Harvardi psühholoogid Henry Murray ja Christiana Morgan. TAT-i kasutatakse tänapäeval 

mitmesugustel eesmärkidel, näiteks kaaslase ja ametivaliku uurimisel. (Harvard 

University, 2007)  
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David McClellandi saavutusvajaduse teooria jaotab vajadused kolmeks: saavutus-, 

ühtekuuluvus- ja võimuvajadused. Igal inimesel on ülekaalus üks vajadus kolmest, mille 

järgi saab teda motiveerida ja luua vastavalt sellele talle vajalik ja sobilik töökeskkond. 

Näiteks kõrge saavutusvajadusega inimene otsib võimalusi, et midagi saavutada, näiteks 

projektide või tegevuste juhtimisel. (Brooks 2006: 75) Inimestele meeldib selge ja kiire 

tagasiside. (Brooks 2006: 75) Vajaduste teooriat leidub peaaegu kõigil töötajatel ja juhtidel 

(David McClelland, 2022). 

Mclelland saavutusavajaduste teooria kasutamine võiks sobida, kuid see keskendub pigem 

kolmele vajadusele ning toob välja, et igal inimesel on üks vajadus ülekaalus, millega 

motiveerida. Eesmärk on pigem üleüldiselt laiemalt vaadelda motivatsiooni ja rahulu 

faktoreid ja laiemalt vaadelda, sest tootmistöös ei pruugi mõned ametikohad neist kolmes 

väga midagi soosida. 

Ärielu intensiivses tempos on töötajate töö, jõupingutused ja tulemuslikkus kahtlemata 

väga olulised nii nende organisatsioonide kui ka nende endi jaoks. Tänapäeva intensiivselt 

konkurentsitihedas keskkonnas on organisatsioonid hakanud vastu võtma tulemuspõhist 

töösüsteemi ja ootavad, et töötajad vastavad sihipärastele tulemuskriteeriumidele. Kui 

tööga rahulolu on suur, võivad töötajad ületada sihipärast tulemuslikkust ja anda positiivse 

panuse oma organisatsioonile. (Ozcinar, Karadal, & Adiguzel, 2020) 

1.3 Töötajate rahulolu ja motivatsiooni mõõtmine 

Personalijuhtimine on organistasiooni juhtimisel olulisel kohal, tagades juhtimise tõhusust 

(Türk  2005: 25). Personali juhtimise põhifunktsiooniks peetakse tööanalüüsi ning on 

seotud personali kujundamisega, hindamise, tasustamise, koolitamise, arendamise kui ka 

karjäärijuhtimisega. Tööanalüüsi tulemused on ka aluseks ettevõtete tegevuse 

reguleermiseks vajalike dokumentide koostamiseks.  (Türk  2005: 70)  

Ettevõtetes viiakse tööanalüüsi käigus läbi mitmesuguseid personaliuuringuid. 

Personaliuuringuid tehakse nii suuliselt kui kirjalikult töörahulolu, motivatsiooni ja 

mitmetes teistes valdkondades. Need uuringud võimaldavad hoida töötajate ootusi 

realistlikes piirides ning vähendada rahulolematust ja sellega kaasnevat tööjõu voolavust. 

Tööanalüüsi läbiviimiseks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, näiteks ankeetküsitlust, 

intervjuud, vaatlust jms. (Ibid.: 71-72) 
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Efektiivseid tulemusi annavad anonüümsed ankeetküsitlused, mille raames uuritakse sageli 

töötajate rahulolu organisatsioonikultuuri, väärtuste ja juhtide tegevusega seonduvalt.  

Ankeetküsitlus võimaldab saada olulist infot vahetult töötegijalt. Küsitluse käigus 

selgitatakse välja, kust saab töötaja oma tööks vajaliku info, missugune on vaimse ja 

füüsilise töö suhe ja eripära, missugune on töökeskkond ja mil määral tehakse koostööd ja 

suheldakse kolleegidega. (Ibid.: 71-72) 

Kui ankeetküsimustik on välja töötatud, on selle kasutamine suhteliselt lihtne ega võta 

palju aega. (Ibid.: 71) Samuti on info töötlemine võrreldes teiste meetoditega lihtsalt 

standardiseeritav. (Türk 2005: 71) Küsimuste vastusevariandid on soovitatav ette anda 

vähemalt neljases skaalas. Samuti on soovitatav lisada vastusevariant “muu”, mille puhul 

saavad inimesed lisada oma vastuse. Võimalus on ka avatud küsimuse raames esitada 

täpsustavaid küsimusi, millele uuritavad saavad vastata kirjeldades. (Ibid.: 71) 

Küsimustikes kasutatakse tavaliselt kolme tüüpi küsimusi:  

1) avatud küsimused, kus esitatakse ainult küsimus ja jäetakse tühi väli vastamiseks; 

2) valikvastustega küsimused, kus on nummerdatud vastusevariandid, mille hulgas valib 

ühe või mitu varianti märkides ringi või ristiga; 

3) astmestikel ehk skaalaga küsimused, kus esitatakse erineva tugevusastmega väited, 

millest  vastaja valib endale sobivama. Kasutatakse Likerti skaalat, kus on tavaliselt 5- 

või 7-kohalised skaalad. (Hirsijärvi, et al, 2005: 187-188) 

Kvalitatiivsetes uurimustes kasutatakse peamiselt avatud küsimusi kui ka mitut tüüpi 

küsimusi koos. Avatud küsimused annavad  vastajale võimaluse väljendada oma tegelikku 

arvamust, mida valikvastustega küsimustes teha ei saa. Samas väidavad valikvastuste 

pooldajad, et avatud küsimused ei anna usaldusväärset andmestikku ja on raskesti 

töödeldav.  (Ibid.: 187-188) 

Ankeedi koostamiseks täpseid näpunäiteid pole võimalik anda, pigem soovitatakse, millest 

võiks lähtuda. Ankeedi koostamiseks soovitatakse vältida ebamäärasust, kasutada 

võimalusel piiritletud küsimusi, mis aitavad kaasa mõõtmisel ja analüüsimisel, 

vormistatada pigem lühemad küsimused ja korraga küsida vaid üht asja. Soovitatakse ka 

pakkuda „ei oska öelda“ ehk neutraalset varianti ning pigem luua rohkem vastusevariante. 

Kaaluda üsimuste arvu, et küsimustik ei kujuneks liiga pikaks ning lihtsamad ja üldisemad 

küsimused oleksid pigem alguses ja eriomasemad lõpus. Samuti tuleks sõnakasutuses 
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välistada suunamist, abstraktseid sõnu ja oskuskeelt, mida ei pruugita mõista. (Ibid.: 189-

190) 

Andmete töötlemine ja tõlgendamine sõltub osaliselt valikutest, mida uurija 

uurimisprotssesi alguses planeeris. Uurimisprobleemid  mõjutavad meetodite ja 

analüüsivormide valikut. Kogutud andmed analüüsitakse, tõlgendatakse ja neist tehakse 

järeldused.  Esmalt peale andmete kogumist korrastatakse ja kontrollitakse need, vajadusel 

täiendatakse  ja siis korrastatakse juba analüüsi jaoks. (Hirsijärvi, et al, 2005: 206-209) 

Kvantitatiivsete uurimuste andmetes moodustatakse muutujajd ja andmed kodeeritakse 

vastavalt muutjatele. Kvalitatiivsete andmete korrastamine võtab rohkem aega.  

Analüüsivõimalusi on mitmeid, millest valitakse selline viis, mis võimaldab anda 

probleemile parima vastuse. (Hirsijärvi, et al, 2005: 206-209) 

Andmeid saab analüüsida nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt. Kvantitatiivseks analüüsiks 

sobivad mõõdetavad tulemused. Mõõta saab objektide näiteks inimeste omadusi. Mõõta 

saab omadusi või suurusi, milleks on näiteks vanus, sugu, rahvus, hoiakud, suhtumine 

mingitesse küsimustesse jpm. Mõõdetavat suurust kajastab muutuja, mis võib olla mõne 

omaduse näitaja ehk indikaator. Tavaliselt on mõõtmise eesmärk selgitada välja 

uurimisobjektide vahelisi erinevusi ehk  variatsiooni uuritud muutuja osas. Õnnestunud 

mõõtmist iseloomustavad usaldatavus ja kehtivus ehk valiidsus. Usaldatavus näitab seda, 

et juhuslikud tegurid ei mõjuta tulemusi ehk mõõtevahendi võimet anda mittejuhuslikke 

tulemusi. Valiidsus näitab, et tulemused annavad teavet selle kohta, mida sooviti teada 

saada ehk mõõtevahendi võimet anda tulemusi, mis kajastavad nähtust, mida uuritakse.  

(Lagerspetz, 2017: 215-216) 

Uuringust järeldusi tehes püütakse hinnata tulemuste usaldatavust. Kvantitatiivse uurimuse 

puhul kasutatakse paralleelmõõtmisi ja kordusmõõtmisi. Paralleelmõõtmisel mõõdetakse 

olulist nähtust kahe mõõtmise abil. Usaldatava mõõtmise korral tuleb tulemuste vahel 

statistiline seos ehk korrelatsioon. Kordusmõõtmisel mõõdetakse üht ja sama asja kaks 

korda. (Ibid.: 216-218) 

Kui hoiakute mõõtmisel kasutatakse Likerti viiepalli astmikku, on kõrget usaldatavuse 

taset raskem saavutada kui väiksema skaala puhul. Selle puhul tuleb arvestada ka juhuslike 

vigadega. Likerti astmik võimaldab kasutada enamikku statistilisi tehnikaid, sest selle 

puhul on tegemist järjestusastmikulise muutjaga, kuid koheldakse ka kui 

vahemikastmikku. (Ibid.: 221-222) 
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Näiteks arvutatakse neile aritmeetilised keskmised. Suhteastmikulisi muutujaid on 

võimalik teisendada järjestus- ja nominaalastmikulisteks. Väheste vastustegruppide korral 

muutuja väärtuseid ühendatakse, et neid analüüsidaÜhemõõtmelise analüüsi puhul ehk ühe 

jaotuse esitamisel tulemused esitatakse absoluutarvude, suhtarvude või statistiliste 

keskmistena.  (Lagerspetz, 2017: 228) 

Peale tulemuste analüüsimist tuleb veel tõlgendada tulemusi ja selgitada esile kerkinud 

tähendusi. Tõlgendused ei pruugi kokku langeda, sh võidakse tõlgendada fakte ja tõsiasju 

erinevat moodi. Uurija peaks püüdma sünteesida  vastata püstitatud probleemide 

küsimustele. (Hirsijärvi, et al, 2005: 210-212) 

Ettevõtetel või personaliosakondadel on soovitatav motivatsioonisüsteemi on soovitatav 

ehitada üles kasutades rahulolu-uuringute tulemusi. Selle tagasiside põhjal saab infot, 

millised motivatsioonisüsteemi osad tuleks asendada või juurde lisada. (Malmberg 2005: 

25) Töötajate küsitlused  võivad anda selget  tagasisidet ja mõõta progressi. Soovitused ja 

parandusettepanekud töötajate poolt võivad näidata ka pühendumist ning motivatsiooni. 

(Mayo 2004: 140) 
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2. ESTONIAN PLYWOOD AS RAHULOLU JA 

MOTIVATSIOONI UURING 

Teises peatükis tehakse uuritava ettevõtte lühitutvustus, uurimismetoodika ja valimi 

ülevaade ning uurimistulemuste ülevaade ja kokkuvõte ettevõttele. Töötajate tagasiside 

aitab organisatsiooni juhtkonnal saada ülevaadet ja informatsiooni probleemkohtadest kui 

ka sellest, mis on hästi ning võtta kasutusele uusi meetmeid või parendada olemasolevaid. 

Läbi nende tegevuste aitab see omakorda kaasa töötajate rahulolu ja motivatsiooni 

tõstmisele ning tugev motivatsioonisüsteem uute töötajate värbamisele. 

2.1      Uurimismetoodika ja valim 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli analüüsida Estonian Plywood AS töötajate töörahulolu 

ja motivatsiooni ning uuringu tulemuste põhjal teha ettevõtte juhtkonnale 

parendusettepanekud.  

Uurimuse läbiviimiseks kasutas autor dokumendianalüüsi, kasutades selleks ettevõtte 

asjakohast dokumentatsiooni, et kirjeldada uuritavat ettevõtet. Andme kogumismeetodina 

motivatsiooni ja rahulolu uurimiseks kasutatati kirjalikku küsitlust. Autor koostas 

poolstruktureeritud ankeetiküsitluse, mille valimi moodustasid ettevõtte töölepinguga 

töötajad. Küsimustik koostati erialase kirjanduse ülevaate põhjal ning on väljatoodud lisas 

1. Küsimustik koostati struktuurilt Vroomi teooria põhiselt, kus uuriti ootuseid ning 

rahulolu faktoreid eraldi küsimustes. Motivatsiooni- ja rahulolufaktorid põhinesid Maslow 

vajaduste ja Herzbergi kahe-faktori teooriatel. Ka mitmed eelnevad motivatsiooni- ja 

rahuloluuuringud toetusid nendele teooriatele. 

Küsimused olid nii avatud kui ka skaleeritud. Skaleeritud küsimustele vastamiseks kasutati 

Likerti astmikku ehk  5-palli skaalat. Likert´i skaala arendaja oli USA sotsioloog Rensis 

Likert (Rensis Likert, 2014). Uuringu strateegilise valimi moodustasid Estonian Plywood 

AS-i töölepinguga töötajad. Küsimusi oli küsimustikus kokku 31. Küsimustiku esimeses 

osas sotsiaaldemograafiliste küsimuste puhul kasutati andmete kogumisel ühe vastusega 

valikküsimusi. Ebasobiliku vastuse korral oli võimalus valida muu vastus, mida autor ei 

sõnastanud. Sotsiaaldemograafilisi küsimusi oli kolm, milles küsiti sugu, tööstaaži ja 

tööaega. Sotsiaaldemograafilisi andmeid küsiti võimalikult vähe, et säilitada anonüümsus.  
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Küsitluse teises pooles hinnati 5-palli skaalal kui oluliseks peavad töötajad erinevaid tööga 

seotud tegureid kui ka seda, kuidas nad on rahul nende samade teguritega oma töökohas. 

Teine pool jagunes kolme küsimusega blokkideks, mis olid üles ehitatud kahe skaleeritud 

ja ühe avatud küsimusega. Skaleeritud küsimustes kasutati „nii ja naa“ vastust, mis aitas 

välja filtreerida kahtelmisi. Ankeedis tähistas väärtus 1 (esimene veerg ankeedis) 

minimaalset rahulolu/olulisust ja valik 5 (viies veerg ankeedis) maksimaalset 

rahulolu/olulisust. Blokis olev esimene küsimus oli vastaja jaoks üldine olulisus faktoritele 

või väidetele, järgnev küsimus näitas rahulolu samadele faktoritele või väidetele 

ametikohal ESTPLY-s. Kui vastaja andis hinnanguid skaalal 1-3, järgnes vabatahtlik 

avatud küsimus, milles küsiti, mis võiks paremini olla.   

Küsitlus viidi läbi elektrooniliselt e-keskkonnas Connect.ee , mille link jagati e-posti teel 

kui ka kasutati vahetuste meistrite abi info jagamisel ning samuti isiklik suhtlus ja 

lähenemine  läbi sotsiaalmeedia Facebook konto kaudu. Kõikidel töötajatel polnud arvutile 

ligipääsu või eelistati küsimustikule paberkandjal vastata, mille tulemused töö koostaja e-

keskkonda  kandis. Paberkandjal küsimustikud olid kättesaadavad kõigile puhkeruumis kui 

ka tootmise sissepääsu juures. Täidetud küsimustikud sai panna selleks ettenähtud 

kogumiskasti. Uuringu küsimustik jagati kõigile 168 töötajale, et saada võimalikult suur 

vastamise protsent. Tagastati 10 paberkandjal ja 80 e-keskkonnas täidetud ankeeti. 

Magistritöö autori poolt koostatud ankeetküsitlus viidi läbi ajavahemikus 25.04.–

01.05.2022 

Andmete analüüsimisel kasutati kombineeritud metoodikat, mis sisaldas nii kvantitatiivset 

kui ka kvalitatiivset meetodit. Andmed analüüsiti andmetöötlusprogrammis SPSS Statistics 

ja tabelarvutusprogrammis MS Excel. Uurimustulemuste kvantitatiivse meetodi tulemused 

toodi välja arvulisel kujul, mille puhul suurem hulk materjali koondati sõnalise analüüsi 

jaoks, et uurimust tervikpildiks siduda.  

Analüüsi meetoditena kasutati kirjeldavat statistikat, korrelatsioonanalüüsi ja erinevaid 

statistilisi teste. Kirjeldavat statistikat kasutati uuritud tunnuste kirjeldamiseks. 

Nominaaltunnuste ehk mittearvuliste tunnuste korral esitati sagedusjaotused nii täis- kui ka 

suhtarvudena. Arvuliste ehk ordinaaltunnuste puhul arvutati aritmeetilised keskmised ja 

standardhälbed ning miinimum- ja maksimumväärtused. Tunnus on näitaja, mida saab 

mõõta kõigi uurimisaluste objektidel ehk sotsiaalteadustes on nendeks inimesed (Rootalu, 

2014) 
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Statistiliste andmete analüüsis kõige sagedamini kasutatud näitaja on aritmeetiline 

keskmine ehk keskväärtus, mille saamiseks liidetakse kokku kõigi vastajate antud tunnuste 

väärtused ja jagatakse saadud summa vastajate arvuga. Tulemuseks on näitaja, mida võib 

käsitleda kui tüüpilist või läbilõikelist vastust vaatlusalusele küsimusele. (Rootalu, 2014) 

Standardhälve näitab tüüpilist erinevust üldisest keskmisest. Kui standardhälve on suur, 

siis võib arvata, et vastajate vastused on üldisest keskmisest kaugel. Kui standardhälve on 

väike, siis on vastajate vastused antud üldise keskmise lähedal. Väikse standardhälbe puhul 

võib eeldada, et vastajad on olnud oma vastustes küllaltki üksmeelsed. (Ibid., 2014) 

Aritmeetiline keskmine ja standarhälve on omavahel seotud hajuvuse hindamisel.  

Standardhälbe numbri tähendus sõltub aritmeetilise keskmise suurusest. Miinimum- ja 

maksimumväärtused näitavad kõige väiksemat ja kõige suuremat esinenud väärtust. 

Statistiliste testide valikul sai määravaks tunnuste jaotus, mida kontrolliti Shapiro-Wilk-i 

testiga. Shapiro-Wilk-i test näitas, et mõned tunnused olid normaaljaotusega (p > 0,05), 

samas kui suurem osa tunnustest erinesid olulisel määral normaaljaotusest (p < 0,05). Kui 

tunnused olid normaaljaotusega, siis kasutati parameetrilisi teste: paariviisiline t-test, 

Studenti t-test ja ANOVA, ning kui tunnused ei olnud normaaljaotusega, siis kasutati 

mitteparameetrilisi teste: Wilcoxoni astakmärgitest, Mann-Whitney U-test ja Kruskal-

Wallise test. Testid näitavad, kas erinevused on statistiliselt olulised või mitte.  

Tegurite (faktorite) vahelisi seoseid uuriti mitteparameetrilise Spearmani korrelatsiooniga 

(Spearmani korrelatsioonikoefitsient rho - ρ), kuna enamik tunnustest oli 

mittenormaaljaotusega. Korrelatsioonanalüüsi kasutatakse seose otsimiseks kahe tunnuse 

vahel ning see võimaldab teha järeldusi, kas seos on statistiliselt oluline või mitte. Kõigi 

testide puhul määrati statistilise tõenäosuse olulisuse nivooks 0,05, mis tähendab 95-list 

tõenäosust (kui p<0,05, on seos statistiliselt oluline). 

Shapiro-Wilk'i testi abil saab kontrollida, kas uuritava tunnuse jaotuseks on normaaljaotus. 

Normaaljaotus on siis kui Shapiro-Wilk'i testi p-väärtus on suur ehk suurem kui harilikult 

kasutatav olulisuse nivoo 0,05 ja pole normaaljaotusega kui p-väärtus on väiksem kui 0,05. 

(Choueir, 2022) 

ANOVA tähistab dispersioonianalüüsi. See on statistiline test, mille töötas välja Ronald 

Fisher 1918. aastal ja mis on sellest ajast alates kasutusel olnud. Lihtsamalt öeldes, näitab 

ANOVA, kas kolme või enama sõltumatu rühma keskmiste vahel on statistilisi erinevusi. 

(What is ..., 2022) 
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Ühesuunaline ANOVA on kõige elementaarsem vorm. Sarnaselt t-testiga aitab ANOVA 

välja selgitada, kas andmerühmadevahelised erinevused on statistiliselt olulised. 

Nagu muud tüüpi statistilised testid, võrdleb ANOVA erinevate rühmade keskmisi ja 

näitab, kas keskmiste vahel on statistilisi erinevusi. ANOVA on klassifitseeritud omnibuss-

testi statistikaks. See tähendab, et see ei saa öelda, millised konkreetsed rühmad olid 

üksteisest statistiliselt oluliselt erinevad, vaid ainult seda, et vähemalt kaks rühmadest 

erinesid. (What is ..., 2022) 

Küsimustiku struktuur oli võrdlevate küsimustega üles ehitatud, uurides hinnanguid kui 

oluliseks peavad vastajad tööga seotud tegureid ja nende rahulolu oma ametikohal. Selleks 

kasutab autor oma töös analüüsimisel T-testi, mida kasutatakse kui on vaja võrrelda kahe 

arvulise tunnuse keskmisi väärtusi või kahe grupi ühe arvulise tunnuse keskmisi väärtusi. 

T-test põhineb t-statistikul, mille väärtus arvutatakse välja, kasutades gruppide keskmisi ja 

standardhälbeid ning võttes arvesse ka vastajate arvu grupis. T-statistiku väärtused võivad 

olla nii positiivsed kui ka negatiivsed. T-statistiku absoluutväärtus on suur, kui gruppide 

keskmiste erinevus on suur. T-statistiku väärtused on t-jaotusega. Suure vastajate arvu 

puhul tähendab see, et kahe grupi keskmiste erinevust näitavad juba t-statistiku väärtused, 

mis on absoluutväärtus. (Rootalu, 2014)  Paariviislist T-testi kasutatakse kui sama eseme, 

isiku või asja kohta kaks mõõtmist (T Test..., 2022). 

Spearmani korrelatsioonikordaja ehk astakkorrelatsioonikordaja kasutab otseste 

mõõtmistulemuste asemel astakuid. Seda kordajat sobib kasutada selliste tunnuste korral, 

mis pole normaaljaotusega, siis on erandite esinemise tõenäosus suurem. Vaadeldavad 

tunnused peavad olema pidevad, siis on ühesuguste väärtuste esinemise tõenäosus väike. 

Spearmani korrelatsioonikordaja on arvutatav ka järjestustunnuste alusel. Spearmani 

korrelatsioonikordaja mõõdab tunnustevahelist monotoonse seose tugevust. (Parring et al. 

1997: 201-202) 

Sõltuvust nimetatakse monotoonseks kui ühe tunnuse muutus mingis kindlas suunas toob 

kaasa teise tunnuse muutuse kindlas suunas. Erinevalt lineaarsest sõltuvusest võib teise 

tunnuse muutuse suurus oleneda esimese tunnuse väärtusest. (Ibid., 201-202) 

Spearmani korrelatsioonikordaja omadused on  analoogsed lineaarse korrelatsioonikordaja 

omadustega: 

1) Spearmani korrelatsioonikordaja väärtus asub -1 ja 1 vahel. 

https://www.qualtrics.com/experience-management/research/t-test-analysis/
https://www.qualtrics.com/experience-management/research/survey-analysis-types/
http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution
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2) Kui tunnuste vahel on kasvav monotoonne seos, on Spearmani korrelatsioonikordaja 

positiivne ehk suurem kui 0. 

3) Kui tunnuste vahel on kahanev monotoonne seos, on Spearmani korrelatsioonikordaja 

negatiivne ehk väiksem kui 0. 

4) Kui tunnuste vahel on funktsionaalne monotoonne seos, on Spearmani 

korrelatsioonikordaja absoluutväärtus võrdne ühega.  

5) Kui tunnused on sõltumatud, on korrelatsioonikordaja võrdne nulliga. (Parring, et al., 

1997) 

Mann-Whitney U test on mitteparameetriline test, mis võimaldab võrrelda kahte rühma või 

seisundit, eeldamata, et väärtused on normaalselt jaotunud. Nii võib näiteks võrrelda 

kiirust, millega kaks erinevat inimgruppi suudavad 100 meetrit joosta, kus üks grupp on 

treeninud kuus nädalat ja teine mitte. (Mann-Whitney U..., 2022) Mitteparameetriline 

Mann-Whitney testi rakendamiseks on vajalik üks eeldus – uuritav tunnus peab olema 

pidev või omama küllalt palju väärtusi. Mitteparameetrilised testid ei kasuta otseselt 

vaatlsutulemusi, vaid vaatlustulemuste astakuid kasutades, määratakse nende 

teststatistikute väärtused. Mitteparameetriliste statistikute määramine on lihtne kui 

võrreldavate üldkogumite tunnuste jaotused on ühesugused, järjestatakse mõlema valimi 

elemendid ühiselt, mille tulemuseks on hästi segunenud variatsioonirida. Mann-Whitney 

testis kasutatakse „segunemise“ arvuliseks kirjeldamiseks kahte summaarset näitajat U-, 

mis näitab kui sagedasti esineb esimeses valimis suuri väärtusi ja U+ näitab kui sagedasti 

esineb teises valimis suuri väärtusi (Parring,  et al., 1997) 

Kruskal-Wallise test on mitteparameetriline alternatiiv sõltumatute mõõtmiste 

ühefaktorilisele ANOVA testile. See põhineb pigem andmete järjestamisel kui arvutustel, 

mis hõlmavad keskmisi ja dispersioone, ning võimaldab hinnata kolme või enama 

sõltumatu valimi erinevusi. (Kruskal-Wallis Test ..., 2022) 

Ka Wilcoxoni testiga saab arvuliselt mõõta valimite segunemist. Otseste vaatlustulemuste 

asemel võetakse kasutusele nende astakud. Astakute leidmiseks tuleb järjestada mõlemad 

valimid ühisesse variatsiooniritta. Segunemise kirjeldamiseks sobibki kasutada valimite 

astakute summasid, mida nimetatakse Wilcoxoni astakuteks. Kui valimid on hästi 

segunenud, on nende keskväärtused lähedased. (Parring et al., 1997) 
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Statistiliste andmete analüüsi eesmärk oli vastata alljärgnevatele küsimustele: 

1) Kui oluliseks hindavad töötajad tööga seotud tegureid ja kui rahul nad on nende 

teguritega oma töökohas? 

2) Kas hinnangud tööga seotud tegurite olulisusele erinevad olulisel määral hinnangutest 

rahulolule? 

3) Kas ja millised on seosed tööga seotud tegurite (faktorite) vahel? 

4) Kas ja kuidas on hinnangud tööga seotud teguritele seotud töötajate soo, tööaja ja 

tööstaažiga? 

 

2.2      Ettevõtte tutvustus 

Järgnevas alapeatükis antakse ülevaade ettevõttest, mille töötajate seas käesoleva 

uurimistöö raames rahulolu ja motivatsiooni uuring läbi viidi.  

Estonian Plywood AS  ehk ESTPLY on juriidiliselt loodud 2017. aastal Lemeks AS poolt 

ja ettevõttes oli sel hetkel üks töötaja. 2018. aasta III kvartaliks oli ettevõttes töötajaid 3 ja 

2019. aasta III kvartaliks juba 146. 2019. aasta sügiseks valmis tehas koos 

tootmisseadmetega ning toodeti esimene vineer ja selleks hetkeks oli tööle värvatud juba 

158 inimest. (Estonian Plywood..., 2022).  

Estonian Plywood AS-il on kõige uuem vineeritehas kogu Baltikumis ja Skandinaavias. 

Tootmiskompleks paikneb Jõgeva külje all Viruvere külas. (Kes me oleme, 2021) Ettevõtte 

peamiseks tegevusalaks on kasespooni ja -vineeri tootmine, kõrvalsaadusena puiduhake, 

mis samuti realiseeritakse, osaliselt kütteks tehasele või müügiks. Tehase ehitus tõi  

Jõgevamaale juurde 2022 I kvartali seisuga 162 stabiilset konkurentsivõimelist töökohta 

(Registrite ja ..., 2022). Töötajate arv oli aprillis uuringu läbiviimise ajal 168 töölepingulist 

töötajat, koos töövõtulepinguga 177 töötajat. 

Ettevõttel on  tegevusalane ehk funktsionaalne siseehitus, kuna firma on tootmisettevõte 

ning sinna kuulub mitmesuguseid abistava ja teenindava iseloomuga erialaseid töid. 

Osakonnad moodustuvad erialaste teadmiste ja tööülesannetega allüksusteks, mida juhivad 

allüksusejuhid. (Üksvärav 2008: 162-163) Allüksusejuhte juhivad kaks tegevjuhti, kelle 

vahel on osakonnad jaotatud nagu näha strukuuris (Lisa 2).  
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Osakondi on kujunenud kaheksa, milleks on personali-, kvaliteedi-, ostu- ja 

müügiosakond, mis jaotuvad ühe tegevjuhi haldusesse. Teise tegevjuhi haldusesse jaotuvad 

tarneneahela-, tootmise-, tehnika- ja finantsosakond.  

Tootmine toimub tellimuste põhiselt ning peamiselt eksporditakse Eestist välja 

erinevatesse sihtriikidesse. Kliendid, kes vineeri ostavad on erinevatest valdkondadest. 

Näiteks tooted müüakse treilerite põhjadeks, ehituses tellingutele ja betooni valamiseks, 

siseviimistluses – seinteks, lagedesse, põrandatele (sh teatrite põrandad), 

mööblitööstusesse,  CNG laevade põrandate ehituseks jms. 

Tehases toimub tootmine 24/7 neljas vahetuses, mida juhivad tootmismeistrid. Tootmise 

töötajatel on 12-tunnised tööpäevad 08:00-20:00 ja 20:00-08:00, millest pool tundi 

moodustab lõuna ning kaks 15-minutilist ja ühe 10-minutilise pausi. Töögraafikud on 

kujunenud välja ühtlase rütmiga: 2 päeva tööl, 2 ööd tööl ja 4 vaba päeva. Tootmises on 

eesmärgid nii päeva, nädala, kuu kui ka kvartali mõistes, mida tuleb täita, et saavutada 

ettevõtte üldeesmärke ja täita müügitellimusi. Kontoritöötajatel on tööaeg ajavahemikul E-

R 8.30-17.00. Samuti osadel tootmises töötavatel inimestel on tööaeg E-R 08:00-16:30.  

Ettevõtte töötajatele on  välja töötatud ka motivatsioonisüsteem. Motivatsioonisüsteem 

sisaldab:  

1. Kaasaegset töökeskkonda – uus tootmishoone ja -ruumid,  kaasaegsed töötingimused, 

kaasaegsed olme- ja puhkeruumid.  

2. Astmelist palgasüsteemi – põhipalk ja tulemustasu mahu ja kvaliteedi pealt, lisatasu 

teenimise võimalus. Kontori- ehk administratiivtöötajate tulemustasu sõltub kvartaliks 

seatud eesmärkide täituvusest sh tootmis- ja müügimahu eesmärgi täitumine. 

3. Ühisüritused – igal aastal on Lemeks Grupi suvepäevad. Varem korraldati ka jõulupidu, 

kuid koroona on mõjutanud tugevalt paljude ürituste läbiviimisi viimased kaks aastat, 

mis on ettevõtte elueast juba suur osa. 

4. Kingitused – kõikidele töötajatele jagatakse jõulupakke. Samuti on pakid saanud 

töötajate lapsed. Igat ettevõtte töötajat õnnitletakse tema sünnipäeval ning firma poolt 

kingitakse ESTPLY poolt igal aastal erinev kingitus nt logoga rätik, logoga laadija jms. 

Lisaks peetakse töötajaid meeles lapse sünni, abiellumise ja lähedase kaotuse korral. 

5. Koolitused– tootmisseadmetel töötamiseks koolitatakse esmalt töötajaid neid kasutama. 

Esmaabiandjaid koolitatakse, et säilitada või uuendada oskuseid esmaabioskustest, 
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kellel on see vastutus antud. Lisaks toimuvad kaöökeskkonnavolinike koolitamised; 

vajadusepõhised keelekoolitused  jms. 

6. Sõidukompensatsioon töötajatele, kelle elukoht on kaugemal kui 10 km. 

7. Värbamispreemia – kõigile, kes soovitavad tööle inimese, kes jääb sinna kauemaks tööle 

kui 4 kuud, makstakse värbamispreemiat. Peale 1 kuu täitumist 100€, peale 4 kuu 

täitumist lisaks 300€. 

Kord aastas toimuvad arenguvestlused, kus otsesed juhid vestlevad oma osakondade 

töötajatega. Arenguvestlusel saab töötaja tagasisidet oma töötulemustele.Ettevõtte tööjõu 

voolavuseks oli aprillis 1%,  aasta lõikes on 12 %.  2022. aasta I kvrtalis oli 

tööjõuvoolavus 36%, mis olid veidi kõrgem võrreldes 2021. aasta IV kvartaliga, kui oli 

tööjõuvoolavus 24%. Juhtkond pidas kvartali mõistes voolavust pigem veidi 

ebatervislikuks ja võiks ettevõtte mõistes parem olla. Töötajate arvuliselt on hetkel vähem 

töötajaid kui viimase aasta jooksul kokku töölepinguliste töötajate osas. 

 

Tabel 2. Estonian Plywood AS töötajate jaotus tööstaažide lõikes 

2022. aastal aprilli seisuga jaotuvad 168 töötaja tööstaažide lõikes  järgnevas tabelis 2, kus 

üle 2 aasta töötanud inimesi on veidi üle poole ehk 92 inimest, mis on 54,8 % kõigist 

töötajatest. Teise poole moodustuvad alla kahe aasta töötanud personal. Naiste ja meeste 

jaotusest on näha, et mehi on 60,2 % töötajatest ehk  101 kõikidest töötajatest ja naisi 67.   

Töörahulolu ja motivatsiooni uuringuid ei ole ettevõttes varem läbi viidud, küll aga töötaja 

lahkumisel palutakse neilt tagasisidet lahkumispõhjuste kohta ning võimalusel ka 

vesteldakse. Lahkumise põhjuste väljaselgitamine aitab luua ülevaate puudustest ja 

tugevustest töökorralduses ja töökeskkonnas. Töötajate lahkumise vähendamine või 

ärahoidmine aitab kokku hoida uute töötajate värbamisega, väljaõppega seotud kulu ja 

aega ning loob organisatsioonis stabiilsema õhkkonna. 

 

 

 



 

32 
 

2.3       Uurimistulemused 

Uurimustulemuste peatükis analüüsitakse ja kirjeldatakse uuringu tulemusi. Antakse 

ülevaade küsitlusest osa võtnud töötajatest ja töötajate hinnangutest tööga seotud 

teguritele. Analüüsitakse töötajate hinnanguid töömotivatsiooni mõjutavatele teguritele  ja 

kirjeldatakse tööga seotud tegurite vahelistest seostest ja tööga seotud tegurite seostest 

töötajate demograafiliste muutujatega. Antakse lühikokkuvõte küsimustikule vastanute 

arvamustest ja ettepanekutest. 

2.3.1   Uuringus osalenud töötajad 

Uuringu läbiviimisel edastati info kõigile Estonian Plywood AS töötajatele nii paberil kui 

ka e-posti teel. Anonüümsuse tagamiseks küsiti minimaalseid sotsialdemograafilisi 

küsimusi sh ei eristatud osakondi, ametikohti ega muid täpsustusi, mis oleks vähendanud 

anonüümsust. Eesmärk oli inimeste jaoks rahulolu ja motivatsiooni faktorite olulisus 

üldiselt ja nende rahulolu ettevõttes. Uuringu tulemusi analüüsides käsitleti kõiki töötajaid 

võrdselt.  

Uuringus osales 90 töötajat (53,6% kõigist töötajatest), neist 61,1% olid mehed ja 38,9% 

naised. Ettevõtte töötajate seas oli kokku valimis mehi 101 ja naisi 67. Vastanute 

demograafilised andmed on toodud tabelis 3. Uuritavate hulgas oli mehi rohkem kui naisi 

ja valdav enamik töötas 12-tunnistes vahetustes. Üle poole töötajatest oli ettevõttes 

töötanud 2–3 aastat. 

Tabel 3. Uuringus osalenute demograafilised andmed. 

Demograafilised vastusevariandid N % 

Sugu   

naine 35 38,9 

mees 55 61,1 

Tööaeg    

E–R 08:00–17:00 23 25,6 

vahetustega 12 tundi öö/päev 65 72,2 

mõlemad eelmainitud 2 2,2 

Tööstaaž ettevõttes   

vähem kui 1 aasta 13 14,4 

1-2 aastat 15 16,7 

2-3 aastat 62 68,9 

N = vastanute arv, % = vastanute protsent 

Kokku moodustasid kõikidest vastajatest ettevõttes töötavatest naistest 52,2% ja meestest 

54,5%. Mis näitab, et üle poole töötajatest andsid oma arvamused ja vastused uuringule.  



 

33 
 

Tabelist 3 on näha, et kõige suurema osa vastanutest moodustavad 2-3 aastase tööstaažiga 

töötajad, üle poolte vastanutest ehk 62 inimest (68,9% kõigist vastanutest) sinna hulka 

arvestati ka 3-4 aastat töötanud inimesed, keda oli kõige vähem ehk 3,3%.  

Kõikidest, üle 2 aastase tööstaažiga 92 töötajatest on vastamus 67,4%. See näitab, et 

küsimustikule vastas kõige rohkem  üle  kahe aastase staažiga töötajaid. Samuti kõige 

väiksema staažiga (kuni 6 kuud) vastajaid oli 3,3%, kes arvestati kokku 6-12 kuu staažiga 

töötajatega, keda oli 10 inimest (11,1%) koguvastanutest. 1-2 aasta tööstaažiga vastajad oli 

16,7%  ja vastamata jätnud inimesi oli kokku 78. Naiste ja meeste  vastamiste osakaal 

kõigist vastanutest on välja toodud joonisel 3. Kõige enam oli vastanute naiste kui ka 

meeste seas 2-3 aasta staažiga inimesi. Meeste vastamise osakaal oli naistest märgatavalt 

suurem. 

 

Joonis 3. Vastanud naiste ja meeste tööstaaž, % 

Vastanute seas oli kõige rohkem 12-tunnistes öistes ja päevastes vahetustes töötavaid 

inimesi, 65 inimest (72,2% kõigist vastanutest), ning E-R 08.00-17.00 töötajaid, 22 inimest 

(24,4% kõigist vastanutest). Ettevõttes suurem osa inimestest töötavad tootmises ja 

vahetustes. E-R seas on kontoris töötav personal kui ka teatud protsessides töötavad 

tootmise töötajad. Muu välja vastuseid oli kolm, milles täpsustati töögraafiku erisused. Üks 

vastajatest tõi välja, et töötab nii 12-tunnistes vahetustes kui ka 8-tunnistes vahetustes. 

Teine vastajatest märkis, et töötab ühel kuul ajavahemikul 08.00-17.00 ning teisel kuul 12- 

tunnistes vahetustes. Kolmas vastaja täpsustas, et töötatab ajavahemikul 08.00-16.30. 
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2.3.2   Töötajate hinnangud tööga seotud teguritele 

Uuriti nii seda, kui oluliseks/tähtsaks peavad töötajad erinevaid tööga seotud tegureid kui 

ka seda, kuidas nad on rahul nende samade teguritega oma töökohas. Vastajad hindasid 

üksikuid tegureid Likerti 5-astmelisel skaalal, kus 1 – üldse ei ole oluline/rahul kuni 5 – 

väga oluline/rahul.  

Üksikud tegurid, mida oli kokku 72, koondati üheksasse faktorisse. Tööga seotud tegurite 

olulisust mõõdeti üheksa faktoriga (tabel 4) ja rahulolu mõõdeti kaheksa faktoriga (tabel 

5). Kõigepealt hinnati faktorite sisereliaablust kasutades Cronbach’i alfat (α). Cronbach’i 

alfa on nii valiidsuse kui ka reliaabluse koefitsient, mis näitab küsimustiku või selle osade 

seesmist kooskõla ja seda hinnatakse heaks kui α = 0,8 ning aktsepteeritavaks kui α = 0,7 

(Garson, 2016, p. 16). Kui küsimustiku α väärtus on üle 0,9, siis see tähendab, et tunnuste 

omavaheline seos on väga tugev, mis võib viidata samasisuliste väidete olemasolule. Kui α 

väärtus on alla 0,6, siis see tähendab, et tunnuste vahel puudub seos või on see nõrk ja 

faktor ei mõõda seda, mida ta peab mõõtma. Alfa 0,6 on aktsepteeritav mõõdiku 

esmakordsel testimisel.  

Tabelites 4 ja 5 toodud andmed näitavad, et enamikul juhtudel on faktorite seesmine 

kooskõla normi piires; Cronbach’i alfa väärtused on vahemikus 0,7–0,9. Rahulolu otsese 

juhi tegevusega näitab pisut liiga kõrget alfa väärtust (α = 0,96), samas olulisuse faktoris 

on see madalam (α = 0,88). Töö tasustamise olulisuse mõõtmiseks oli faktoris ainult 2 

tunnust: 1) Mulle on oluline, et minu töötasu vastaks minu pingutustele; 2) Mulle on 

oluline tulemustasu teenimise võimalus. Väga madal alfa väärtus (α = 0,23) näitab, et need 

kaks tunnust koos ei mõõda tasustamise olulisust. Samas mõõdavad need kaks tunnust 

rahulolu tasustamisega (α = 0,68). 

Edasi arvutati faktoritesse kuuluvate väidete koondkeskmised. Nii loodi uued tunnused, 

mida kasutati võrdlemisel ja seoste otsimisel. Tabelites 4 ja 5 on esitatud faktorite 

kirjeldavad statistikud, mis illustreerivad seda, kui oluliseks töötajad pidasid tööga seotud 

tegureid ja kui rahul nad olid nende teguritega oma töökohas. Mida kõrgem keskmine 

väärtus, seda tähtsam oli vastaja jaoks tööga seotud tegur ja seda rohkem oli ta rahul antud 

teguriga oma töökohas.  

Tulemused tabelis 4 näitavad, et töötajad peavad oluliseks kõiki uuritud tegureid – 

keskmised hinnangud on vahemikus 4,14–4,58 (5astmelisel skaalal hinnatuna).  
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Kõige olulisemaks hindasid töötajad tasustamise faktorisse kuuluvad tegurid, seejärel info 

liikumist ja koostööd ning otsese juhi tegevust. Teistega võrreldes said madalama 

hinnangu töökeskkond ning karjäär ja areng. 

Tabel 4. Olulisuse faktorite kirjeldavad statistikud ja sisereliaabluse näitajad. 

Faktor (väidete arv) M SD Min Max α 

14 Tasustamine (2) 4,58 0,502 3 5 0,23 

20 Info liikumine ja koostöö (7) 4,53 0,464 2,86 5 0,82 

23 Otsene juht (8) 4,52 0,504 1,75 5 0,88 

17 Kolleegid (4) 4,45 0,611 2 5 0,84 

4 Töömotivatsiooni ja töörahulolu 

faktorid üldiselt (22) 

4,34 0,373 3,41 5 0,86 

29 Töömotivaatorid (13) 4,27 0,551 1,77 5 0,89 

8 Töö (5) 4,22 0,453 3,2 5 0,71 

11 Karjäär ja areng (4) 4,16 0,541 2,5 5 0,71 

26 Töökeskkond (7) 4,14 0,611 1,71 5 0,82 

M = aritmeetiline keskmine, SD = standardhälve, Min = väikseim väärtus, Max = suurim väärtus, α = 

Cronbachi alfa 

Tabel 5 annab ülevaate töötajate hinnangutest rahulolule. Siin jäävad keskmised hinnangud 

pisut madalamaks (vahemikku 3,45–4,05), kuid on siiski üle keskmise (M = 3, 5 astmelisel 

skaalal hinnatuna). Kõige enam olid töötajad rahul oma otsese juhi tegevusega, seejärel töö 

omaduste ning info liikumise ja koostööga. Kõige madalama hinnangu said karjäär ja 

areng. 

Tabel 5. Rahulolu faktorite kirjeldavad statistikud ja sisereliaabluse näitajad. 

Faktor (väidete arv) M SD Min Max α 

24 Otsene juht (8) 4,05 0,873 1,13 5 0,96 

9 Töö (5) 3,93 0,682 2,4 5 0,85 

21 Info liikumine ja koostöö (7) 3,92 0,737 1,29 5 0,92 

6 Töömotivatsiooni ja töörahulolu 

faktorid üldiselt (22) 

3,91 0,55 2,5 5 0,93 

18 Kolleegid (4) 3,89 0,782 1,25 5 0,82 

15 Tasustamine (2) 3,83 0,903 1 5 0,68 

27 Töökeskkond (7) 3,58 0,73 1,43 5 0,87 

12 Karjäär ja areng (4) 3,45 0,787 1,25 5 0,85 

M = aritmeetiline keskmine, SD = standardhälve, Min = väikseim väärtus, Max = suurim väärtus, α = 

Cronbachi alfa 
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Kuna kirjeldav analüüs (tabelid 4 ja 5) näitas hinnangute erinevust, siis edasi huvitas 

uurijat, kas keskmised hinnangud tegurite olulisusele ja rahulolule erinevad statistiliselt 

olulisel määral. Selleks võrreldi hinnanguid olulisusele/tähtsusele ja rahulolule kas 

paariviisilise t-testi või Wilcoxoni testiga, vastavalt sellele, kas tunnused olid 

normaaljaotusega või mitte.  

Tulemused on esitatud tabelites 6 ja 7 ning need näitavad, et hinnangute erinevus oli 

statistiliselt oluline kõigi tegurite (faktorite) puhul (p < 0,05).  

Tabel 6. Töötajate hinnangud töömotivatsiooni ja töörahulolu faktoritele üldiselt – tähtsuse 

ja rahulolu võrdlus. 

Faktor Tähtsus Rahulolu t-test 

 M SD M SD t p 

Töömotivatsiooni ja töörahulolu 

faktorid üldiselt 

4,34 0,373 3,91 0,55 8,239 0,000 

M = aritmeetiline keskmine, SD = standardhälve, t = statistiku väärtus (t-test), p = statistiline olulisus. 

Nendele tulemustele toetudes võib öelda, et tööga seotud tegurid ei vastanud töötajate 

ootustele nende töökohas, kuna keskmised hinnangud tähtsusele olid statistiliselt oluliselt 

kõrgemad kui hinnangud rahulolule. 

Tabel 7. Töötajate hinnangud tööga seotud teguritele – tähtsuse ja rahulolu võrdlus. 

Faktor Tähtsus Rahulolu Wilcoxon test 

 M Mdn M Mdn Z p 

Töö 4,23 4,2 3,93 4 -

3,945 

0,000 

Karjäär ja areng 4,16 4,13 3,45 3,5 -

6,448 

0,000 

Tasustamine  4,58 4,75 3,83 4 -

6,176 

0,000 

Kolleegid  4,45 4,75 3,89 4 -

6,600 

0,000 

Info liikumine ja koostöö  4,53 4,57 3,92 4 -

6,878 

0,000 

Otsene juht  4,52 4,63 4,05 4,13 -

4,597 

0,000 

Töökeskkond  4,14 4,14 3,58 3,71 -

6,366 

0,000 

M = aritmeetiline keskmine, Mdn = mediaan, Z = statistiku väärtus (Wilcoxon test), p = statistiline olulisus 
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2.3.3.   Töötajate hinnangud töömotivatsiooni mõjutavatele teguritele 

Töös uuriti ka seda, millised tööga seotud tegurid töötajaid kõige enam motiveerivad. 

Tegurite olulisust hinnati Likerti 5-astmelisel skaalal, kus 1 – üldse ei ole oluline kuni 5 – 

väga oluline.  

Tabelis 8 on toodud keskmised hinnangud (pingereas kahanevalt), standardhälbed ning 

miinimum ja maksimum väärtused. Mida kõrgem keskmine väärtus, seda olulisem on 

vastaja jaoks töömotivatsiooni mõjutav tegur. Lisa 6 on välja toodud töötajate hinnangud 

töörahulolu mõjutavatele teguritele ja lisa 5 töötajate hinnangud tööga seotud teguritele. 

Tabel 8. Töötajate hinnangud töömotivatsiooni mõjutavatele teguritele – väidete 

kirjeldavad statistikud 

Töömotivatsiooni mõjutav tegur M SD Min Max 

töötasu 4,78 0,576 2 5 

stabiilne töökoht 4,53 0,674 2 5 

sobiv tööaeg 4,49 0,797 1 5 

tulemustasu 4,48 0,838 1 5 

meeldivad töökaaslased 4,47 0,81 1 5 

kaasaegsed töövahendid 4,43 0,75 1 5 

põnev töö 4,3 0,626 3 5 

erialased arenguvõimalused 4,22 0,804 1 5 

tunnustamine tehtud töö eest 4,16 0,86 1 5 

koolitused 4,09 0,956 1 5 

karjäärivõimalused 4,07 0,934 1 5 

kingitused ja soodustused 3,94 1,021 1 5 

ühisüritused 3,56 1,018 1 5 

M = aritmeetiline keskmine, SD = standardhälve, Min = väikseim väärtus, Max = suurim väärtus 

Tulemused näitavad, et kõige enam motiveerib töötajaid töötasu (M = 4,78; SD = 0,576). 

Sellele järgnesid stabiilne töökoht, sobiv tööaeg, tulemustasu ja meeldivad töökaaslased. 

Kõige madalamalt hindasid töötajad ühisüritusi (M = 3,56; SD = 1,018). Kõige 

üksmeelsemad olid töötajad põneva töö osas, kus ükski töötaja ei väitnud, et see pole neile 

oluline (ei hinnatud 1- ja 2-ga).  

Tööandja valikul arvessevõetavate teguritena on palga ja töökindluse tähtsus 2017. aastaga 

võrreldes veelgi kasvanud kõigis tööprofiilides. Umbes 48% vastanutest, 30 osalevast 

riigist ja enam kui 175 000 inimesest üle maailma, on töökoha otsustamisel kõige 

tähtsamal kohal palk, näitab Randstad Employer Brand Research, mis hõlmab 75% 

maailma majandusest. (Bhattacharyya, Salary topmost deciding factor for talent in 

choosing jobs: Randstad, 2018)  
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Töötleva tööstuse vastajad peegeldasid seda suundumust teistest enam, pidades tööandja 

valimisel kaheks peamiseks teguriks palka ja hüvitisi (52%) ning töökohakindlust (48%) , 

millele järgnesid tugev juhtkond (44%). Uuring näitab, et mehed eelistavad tugevate 

juhtidega organisatsioone, samas kui naised peavad atraktiivsemaks tööandjaid, kes 

pakuvad tugevaid koolitusprogramme. (Bhattacharyya, Salary topmost deciding factor for 

talent in choosing jobs: Randstad, 2018) 

Töövahendite osas olid ootused pigem kõrgemad kui rahulolu, mille puhul toodi välja  

seadmete korrasolek, mis rahulolu mõjutab. Rahulolematust nende puhul otseselt välja ei 

tulnud. Samuti tööruumide osas olid ootused kõrgemad ja peeti faktoreid väga oluliseks, 

kuid rahulolu pigem rahuldav. Põhjendustes toodi välja ka tootmise keskkonna 

temperatuuri, mis võiks olla paremini reguleeritud.  

Olme- ja puhkeruumide ootused ja rahulolu olid pigem head ja vastasid ka ootustele.  

Ettepanekutes toodi välja, et võiks midagi uut juurde sinna tuua ja muuta hubasemaks. 

Tööriietus polnud kõigi jaoks oluline faktor,  kuid ka rahuolematust paistis välja ühel osal 

vastajatest. Üldiselt jaotusid ootused ja rahuolu osakaalud ühtlaselt. Töökaitsevahendid 

olid väga olulised  suurem osa vastajate jaoks ning olid pigem rahul.  

Tööriietus polnud kõigi jaoks oluline faktor,  kuid ka rahuolematust paistis välja ühel osal 

vastajatest. Üldiselt jaotusid ootused ja rahuolu osakaalud ühtlaselt.  Töökaitsevahendid 

olid väga olulised  suurem osa vastajate jaoks ning olid pigem rahul.  

Tööaeg oli vastajate jaoks väga oluline, kuid ettevõttes olid vastajad pigem rahul selle 

faktoriga. Rahulolematust paistis välja avatud küsimuste vastustes. Selles osas toodi välja 

kodukontori võimaluse loomist, mida ettevõte kasutab juba, kuid kõigil ametikohtadel pole 

seda võimalik rakendada.  

Tööülesannete olulisus väga kõrge, kuid vastajad olid faktoriga ettevõttes pigem rahul 

Seega näib, et tööülesannete osas pole kõik väga selge ja arusaadav. Rahulolematust 

tööülesannetes oli välja toodud vähesel määral, mis näitab, et kõigile vastajatele, kas ei 

meeldi tööülesanded või osa ülesannetest, mida teha tuleb. Samasuguse mustriga on ka 

töökoormus, millega ollakse pigem rahul, kuid peetakse väga oluliseks.  

Ühisürituste osas oli rahulolu pigem keskmine, samuti olulisus jäi keskmise juurde. Samas 

paistis rahuolematus ja mitteolulisus tugevalt  motiveerivatest faktoritest välja.  

https://www.whatishumanresource.com/employee-benefits-introduction
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Seda mõjutab kindlasti ühisürituste puudumine, mida rangelt mõjutas Covid-19 

pandeemia. Tööstaaži põhjal võib oletada, et paljud inimesed pole ühelgi üritusel osalenud 

ja ei huvitu seetõttu neist. Samas toodi välja vabas vormis vastustes, et ühisüritusi võiks 

rohkem toimuda. See aitaks tutvuda ettevõtte töötajatega ja suurendada ühtsust läbi. 

Märkuseks toodi, et võiks olla ka ettevõtte siseseid, mitte ainult Lemeks Grupi üleseid 

üritusi, et õppida tundma üksteist. 

Need faktorid on kõik Herzbergi teooria kohaselt enamjaolt tööga kaasnevad rahulolu 

faktorid. Maslow teooria mõistes on need esmased vajadused, mida inimesed soovivad 

rahuldada. Ühisüritused on kuuluvuse sotsiaalne vajadus. 

2.3.4.   Tööga seotud tegurite vahelised seosed 

Korrelatsioonanalüüsi tulemused näitasid, et kõigi olulisuse faktorite vahel olid statistiliselt 

olulised keskmise tugevusega positiivsed seosed – mida olulisemaks peavad töötajad üht 

tegurit, seda olulisemaks peavad nad ka teisi tegureid (tabel 9). 

Tabel 9. Olulisuse faktorite vahelised seosed. 

Faktor B C D E F G H I 

A 

Töömotivatsiooni 

ja töörahulolu 

faktorid üldiselt  

0,41

5** 

0,46

3** 

0,37

8** 

0,41

2** 

0,44

3** 

0,62

7** 

0,51
** 

0,62

3** 

B Töö   0,48

8** 

0,29

9** 

0,42

4** 

0,42

4** 

0,36

4** 

0,46

4** 

0,42

9** 

C Karjäär ja areng    0,32

7** 

0,40

3** 

0,52

5** 

0,44

1** 

0,50

2** 

0,55

6** 

D Tasustamine     0,35

3** 

0,43

7** 

0,49

5** 

0,39

8** 

0,40

4** 

E Kolleegid      0,60

7** 

0,66

6** 

0,53

5** 

0,48

7** 

F Info liikumine ja 

koostöö  

     0,62

9** 

0,61

3** 

0,54

4** 

G Otsene juht        0,64

3** 

0,58

4** 

H Töökeskkond         0,58

2** 

I Töömotivaatorid         1 

** Seos on oluline tasemel 0,01 (p<0,01) 

Maslow ja Herzbergi teooria kinnitavad, et motivaatoreid, mida nad oma teooriates välja 

on olulised ka töötajatele. Samuti need kõik on osa töökeskkonnast ja rahulolu kasvab kui 
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ühed motivaatorid on rahuldatud. Ka Vroomi ootuste teooria põhjendab, et inimestel on 

ootused, mis näitavad olulisuse taset.  

Samuti olid kõigi rahulolu faktorite vahel statistiliselt olulised keskmise tugevusega 

positiivsed seosed – mida rohkem on töötajad rahul ühe teguriga, seda rohkem on nad 

rahul ka teiste teguritega (tabel 10). 

Tabel 10. Rahulolu faktorite vahelised seosed. 

Faktor B C D E F G H 

A Töömotivatsiooni ja 

töörahulolu faktorid 

üldiselt  

0,415*

* 

0,627*

* 

0,572*

* 

0,549*

* 

0,575*

* 

0,536*

* 

0,64** 

B Töö   0,619*

* 

0,487*

* 

0,547*

* 

0,531*

* 

0,389*

* 

0,518*

* 

C Karjäär ja areng    0,528*

* 

0,537*

* 

0,64** 0,449*

* 

0,7** 

D Tasustamine     0,386*

* 

0,447*

* 

0,347*

* 

0,514*

* 

E Kolleegid      0,717*

* 

0,588*

* 

0,702*

* 

F Info liikumine ja 

koostöö  

     0,627*

* 

0,66** 

G Otsene juht        0,56** 

H Töökeskkond        1 

** Seos on oluline tasemel 0,01 (p<0,01) 

Korrelatsioonanalüüsiga uuriti ka seda, kas iga teguri olulisus on oluliselt seotud sama 

teguriga rahuloluga (Lisa 4). Tulemused näitavad, et mitte alati. Valdavalt olid seosed 

statistiliselt olulised, kuid tähtsusele antud hinnang ei olnud oluliselt seotud rahulolule 

antud hinnanguga faktorites: karjäär ja areng, tasustamine ning otsese juhi tegevus. Nende 

faktorite puhul ei saa väita, et mida olulisemaks tegurit hinnati, seda rohkem oldi sellega 

ka rahul. Küll aga saab väita, et mida olulisemaks hinnati töömotivatsiooni ja töörahulolu 

faktorid üldiselt; tööd; kolleege; info liikumist ja koostööd ning töökeskkonda, seda 

rohkem oldi nende teguritega ka rahul.  
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2.3.5.   Tööga seotud tegurite seosed töötajate demograafiliste muutujatega 

Demograafilistest muutujatest võeti vaatluse alla sugu, tööaeg ja tööstaaž ettevõttes (vt 

tabel 3). Gruppide hinnangute keskväärtuste võrdlemiseks valiti testid vastavalt tunnuste 

jaotusele. Kahe grupi (sugu ja tööaeg) võrdlemiseks kasutati kas Studenti t-testi või Mann-

Whitney U-testi ja rohkem kui kahe grupi (tööstaaž ettevõttes) võrdlemiseks kasutati, kas 

dispersioonanalüüsi (ANOVA) või Kruskal-Wallise testi.  

T-test ei näidanud erinevusi. Tabelis 10 on toodud statistiliselt olulised erinevused soo 

lõikes (Mann-Whitney testi tulemused). Erinevusi oli rohkem selles osas, mida peeti 

oluliseks. Naised pidasid meestest oluliselt tähtsamaks töömotivatsiooni ja töörahulolu 

faktoreid üldiselt ning samuti otsese juhi, töökeskkonna ja töömotivatsiooniga seotud 

tegureid. Rahulolu osas erinesid naised ja mehed ainult ühe teguri osas – mehed olid 

kolleegidega oluliselt rohkem rahul kui naised. Ülejäänud tegurite osas ei olnud erinevused 

statistiliselt olulised. 

Tabel 10. Statistiliselt olulised seosed tööga seotud tegurite ja töötajate soo vahel. 

Olulisuse faktor Sugu N MR U p 

4 Töömotivatsiooni ja 

töörahulolu faktorid üldiselt  

Naine 35 52,56 715,500 0,041 

 Mees 55 41,01   

23 Otsene juht Naine 35 55,71 605,000 0,003 

 Mees  55 39   

26 Töökeskkond Naine 35 52,84 705,500 0,033 

 Mees  55 40,83   

29 Töömotivaatorid Naine 35 52,5 717,500 0,042 

 Mees  55 41,05   

Rahulolu faktor Sugu N MR U p 

18 Kolleegid Naine 35 38,74 726,000 0,048 

 Mees  55 49,8   

N = vastajate arv, MR = keskmine astak, U = statistiku väärtus (Mann-Whitney U), p = statistiline tõenäosus 

Uuriti ka seda, kas tööaeg on seotud töötajate hinnangutega tegurite tähtsusele ja 

rahulolule. Võrreldi kahte gruppi: 1) töötajad, kes töötasid 8-tunnistel tööpäevadel, 2) 

töötajad, kes töötasid 12-tunnistes valvetes. Testide tulemused näitasid, et hinnangud ei 

erinenud oluliselt mitte ühegi teguri osas.  

Tööstaaži ja faktorite vahelisi seoseid uuriti ANOVA ja Kruskal-Wallise testiga, kuna 

uuritavad jagati tööstaaži alusel kolme gruppi. Analüüsi tulemused näitasid, et tööstaaž ei 

olnud seotud töötajate hinnangutega ei tööga seotud tegurite olulisusele ega ka rahulolule. 
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2.3.6    Vastajate arvamused ja ettepanekud 

Autor hindab, et vastajate seas on motiveeritust, et ettevõttes töötada ja keskkonda enda 

ümber paremaks muuta.  

Küsimusele, mis motiveerib sind veel ühe hea töökoha juures andis tagasisidet 15,6% 

vastanutest. Välja toodi eraldi veel motiveerivad faktorid, mida autor polnud küsimuse 

vastustes sõnastanud: 

1) ettevõtte ja töökoha stabiilsus; 

2) võimalus muudatuste osas kaasa rääkida ja iseseisvalt otsuseid langetada; 

3) hea suhtumine ja võrdsus töötajate vahel; 

4) konstruktiivne kriitika ja tagasiside, mis aitab kaasa isiku enesearengule ja ettevõtte 

arengule; 

5) töökoha asukoht; 

6) juhtkonna mõistlik suhtumine ettevõtte töötajatesse; 

7) positiivne teistega arvestav juht; 

8) nähtavad tulemused; 

9) sõidutoetus; 

10) loogilised ja kindlad süsteemid; 

11)  töötajatel ühe „asjaajamisepäeva“ võimalus kvartalis. 

Lisakommentaaridena toodi „asjaajamispäeva“ mõtte juures välja ka seda, et see võiks 

aidata vähendada inimeste pikemate haiguslehtede vajadusi ning ootamatuid puudumisi 

töölt, mis mõjutavad omakorda teiste töötajate ja tootmise tööd.  

Autor tõi välja ka vabas vormis vastuste kõkkuvõtted, kui inimesed hindasid ESTPLY 

faktoreid skaalal 1-3. Valdavalt kattusid samad põhjused erinevate küsimuste juures (Lisa 

1).  Tähelepanekud, mis autor kokku koondas: 

1) Taseme hindamise süsteem ei ole piisavalt selge ja läbipaistev kõigi töötajate jaoks, 

mida toodi välja korduvalt. Tasemete hindamisel ei ole selge ka tasustamine, mida 

hindamise tulemused annavad. Kogemused ja tulemused ei mõjuta tasu. Samuti tuleks 

piiritleda kvalifikatsioonid ja nõuded. 

2) Kõigile töötajatele pole korraldatud veel koolitusi, mida toodi korduvalt välja. Samuti 

pole kõik koolitused andnud vajalikku eesmärki, mis toetaks töötajate arengut. 

Seadmete koolitusi viivad läbi töötajad, kes pole ka ise pädevad. 
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3) Mitmed vastajad ei näe ettevõttes karjäärivõimalusi, isegi kui täiendatakse oma 

teadmisi ja oskusi. Ettevõttesisese edutamise asemel pakutakse ettevõttest välja 

võimalusi.  

4) Suurendada mõistlikku ja avatud suhtumist ja suhtlust töötajate vahel, sh juhtkonna kui 

ka personali suhtlemine tootmistöötajatega. Töötajate jaoks on oluline nende 

kuulamine ja ka nendega arvestamine. Personalipoliitika on osade vastajate arvates 

veidi jäik, mis mõjutab ka inimeste meelestatust ja tekitab lahkumismõtteid.  

5)  Osadel vastajate meelest on nende arenguvõimalused takistatud asendajate puuduse 

tõttu, kuid soovitakse siiski end täiendada. 

6) Autor toob välja ka, et inimesed erinevad oma vastuste põhjal, sh on neid kes soovivad 

suhelda, aga ei ole võimalust ning teised töötajad on pigem introvertsed ja eelistavad 

minimaalset suhtlust. 

7) Töö jaotuse puhul märkisid vastajad, et võiks toimuda rotatsioon, samas oli ka neid, 

kes pigem oleksid kindla masina peal ja spetsialistid kitsas valdkonnas. 

8) Tasustamise osas tulevad mitmetes punktides välja, et kõik pole tasustamissüsteemi või 

tasuga rahul. Samuti on vastandlikke arvamusi tulemustasu koha pealt, osa vastajaid ei 

pea vajalikuks tulemustasu, pigem eelistaks tõsta selle arvelt palka. Pakuti välja, et 

palgad kõigile konfidentsiaalseks ja vastavalt töökogemusele, oskustele ja teadmistele. 

Välja toodi ka, et tulemustasu süsteem ei ole kõigi vastajate jaoks võrdne, ei ole 

võimalik isiklikku tulemustasu ja preemiat teenida, vaid sõltuvus on teistest.  

9) Infoliikuvuse kohta on märgitud korduvalt, et see võiks parem olla. Välja oli toodud, et 

info liikumine võiks olla kiirem ja konkreetsete vastustega. Samuti soovitakse 

infoallikate viimist ka tootmisele lähemale esimesele korrusele, sest kõik töötajad ei 

külasta puhkeruumi, kus peamiselt info liigub. Välja toodi ka osakonnasiseste kui ka 

osakondadevaheliste info puudulik liikumine.  

10) Ühisürituste osas esines samuti erinevaid arvamusi, sest Covid-19 pandeemia tõttu pole 

olnud võimalik kaks aastat ühisüritusi korraldada, kuid soov on olemas. 

11) Suurendada ühtsus- ja meeskonnatunnetust ja vähendada konkureerimist vahetuste ja 

osakondade vahel. Tootmises töötajate ja vahetuste vaheline võistlusmoment annab 

negatiivset mõju, mida korduvalt välja toodud, võistlusmoment tekitab pingeid ja halbu 

suhteid. 

12) Suurema staažiga töötajate tunnustamine lojaalsuse eest.  

13) Soodustused ettevõtte töötajatele omatoodangu ostul, praktilisemad kingitusesoovid. 

14) Ettevõttesisesed boonused: massaaži toetus või lisapuhkusepäev staaži pealt. 
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15) Kui töö seda võimaldab, siis suhtlus partnerorganisatsioonidega ja väljasõidud 

nendesse, et oleks võimalus õppida töötavatest lahendustest. 

16) Probleemide lahendamine, mis pole veel lahendusi leidnud sh tehnika ja 

seadmeprobleemid, mis on väga olulised töötajate jaoks ja toodi korduvalt välja. 

Küsimustiku lõpus oli võimalus töötajatel tuua välja ESTPLY-le ettepanekuid. Sellele 

küsimusele vastamine ei olnud kohustuslik. Tagasiside tuli 24-lt inimeselt ehk 26,7% 

vastanutest. 

Autor tõi välja kokkuvõtlikult sellised ettepanekud, mis kordusid ja tundusid olulised: 

1) Töötajate hoidmine ja väärtustamine. Parandada inimestevahelist suhtlust, märgata ja 

luua kontakti ning kuulata nende teadmisi ja igapäevast praktikat töökohal.  

2) Töötajate omavaheline kui ka avalik tunnustamine – sh märgata tehases töötavaid 

inimesi erinevatel positsioonidel heade tulemuste/ideede eest ning pikemaajalise 

tööstaaži täitumisel. 

3) Ühisüritusi korraldada kogu ettevõtte töötajatele ESTPLY siseselt: jõulu- ja 

aastavahetuse üritused, suvepäevad. Lisaks korraldada jooksvalt erinevad teemapäevi, 

vabatahtlikke ja sõbralikke võistlusi või konkursse nagu fotokonkurss.  

4) Parem toitlustussüsteem (kohvik), kus töötajad rohkem ja vabamalt suhelda saaks. 

Ettevõtte poolt pakutav lõunasupp ja kuum jook. Ühtlustada lõunapause teatud 

ametikohtadel, näiteks frontaallaadurite juhtidel ühtlustada kindlad lõunapausid koos 

treialitega. 

5) Jätkata ESTPLY perioodilist lehte, mida varem tehti ja välja anti. See annaks ülevaadet 

ja oleks töötajatel huvitav lugeda ning saada ülevaadet ettevõtte tegevustest. Hetkel 

jagatakse infot puhke-ja söögisaalis televiisoris.  

6) Ettevõtte töötajatele soodustingimustel omatoodangu müügi jätkamine.  

7) Infoliikuvuse parandamine – anda konkreetseid vastuseid ja infot mõistliku aja jooksul. 

8) Luua bussiliinid tööle ja koju (kindlad tööajad soosivad selle mõtte teostamist). 

Alustada Jõgeva-Viruvere-Jõgeva marsruudist, et linnast oleks võimalus liikuda tööle 5 

km kauguselt. Lisada ka teised marsruudid, kust liigub rohkem töötajaid ja on vajadus 

selle järele. 

9) Suurendada meeskonna- ja ühtsustunnet, võrdset suhtumist ja kohtlemist. Vähendada 

võistlemist, mis rikub suhteid konkureerimise tõttu. 

10) Toetada sporti- ja massaaži, nt ujulapääse võimalus soodustingimustel. 
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11) Toetada inimesi, kes panustavad riigikaitsesse või kutsutakse reservõppe 

kogunemistele. 

12) Panustada heasse reklaami, et inimesi tööle väravata. 

13) Tagada seadmete järjepidevasse korrashoidu. 

14) Vaadata üle tasustamissüsteemid vastavalt teadmistele, oskustele ja ametikohanõuetele. 

Lisaks toodi välja ettepanekutes ettevõttele, et soovitatakse lugeda kirjaniku Alar Ojastu 

raamatut "Ratsionaalne emotsionaalsus". 

2.5. Järeldused ja ettepanekud  

Tuginedes uurimistulemustele, teeb autor käesolevas peatükis olulisemad kokkuvõtvad 

järeldused ja ettepanekud juhtkonnale töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks, et väheneks 

olulisuse ja kogetu erinevus. Samuti kaasab autor ettepanekud ja tähelepanekud, mida 

toodi välja vastajate vabas vormis vastustes.  

Analüüsi tulemused näitasid, et tööstaaž ega tööaeg ei olnud seotud töötajate hinnangutega, 

ei tööga seotud tegurite olulisusele ega ka rahulolule. Tulemused näitasid, et töötajad 

peavad oluliseks kõiki uuritud tegureid – keskmised hinnangud on vahemikus 4,14–4,58 

(5astmelisel skaalal hinnatuna). Kõige olulisemaks hindasid töötajad tasustamise faktorisse 

kuuluvad tegurid, seejärel info liikumist ja koostööd ning otsese juhi tegevust. Teistega 

võrreldes said madalama hinnangu töökeskkond ning karjäär ja areng.  

Töötajate hinnangutest rahulolule jäid keskmised hinnangud pisut madalamaks 

(vahemikku 3,45–4,05), kuid olid siiski üle keskmise (M = 3, 5-astmelisel skaalal 

hinnatuna). Kõige enam olid töötajad rahul oma otsese juhi tegevusega, seejärel töö 

omaduste ning info liikumise ja koostööga. Kõige madalama hinnangu sai karjäär ja areng. 

Samuti toodi välja vabas vormis ettepanekuid kõigi nende faktorite kohta ning analüüsi 

tulemusena pidasid inimesed kõige olulisemaks tasustamise faktoreid. Karjäär ja areng said 

kõige madalamad rahulolu kui ka olulisuse hinnangud. Herzbergi teooriast lähtuvalt juht, 

töö omadused, info liikuvus ja koostöö liigituvad hügieenifaktorite alla ja Maslow teoorias 

on need esimese kolme vajaduse astet.  

Cronbach’i alfa väärtused olid vahemikus 0,7–0,9. Rahulolu otsese juhi tegevusega näis 

liiga kõrget alfa väärtust arvestades (α = 0,96), samas olulisuse faktoris on see madalam (α 

= 0,88). Töö tasustamise olulisuse mõõtmiseks oli faktoris ainult 2 tunnust: 1) Mulle on 

oluline, et minu töötasu vastaks minu pingutustele; 2) Mulle on oluline tulemustasu 
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teenimise võimalus. Väga madal alfa väärtus (α = 0,23) näitab, et need kaks tunnust koos 

ei mõõda tasustamise olulisust. Samas mõõdavad need kaks tunnust rahulolu tasustamisega 

(α = 0,68) 

Need on faktorid, mis on osa tööst või kaasnevad sellega ja pigem hoiavad tööhuvi, kuid ei 

kasvata töötegija sooritusvõimeid. Kui nende rahulolu on madalamate vajaduste puhul 

ebapiisav, siis ei jõuagi inimesed tunnustuse ja eneseteostuse või motivatsioonifaktoriteni, 

sest püüavad esmalt madalamaid vajadusi rahuldada. Seetõttu karjääri ja arengu faktorid 

said kõige madalamad rahulolu- kui ka olulisusehinnangud. Enne tuleks töökeskkonna 

hügieenifaktoritega ehk Maslow mõistes madalamate vajadustega tegeleda, siis suureneks 

ka inimeste soov karjääri teha ja areneda. Vabas vormis vastuste toodi välja tunnustuse 

vajadust, karjäärivõimaluste ja koolituste puudust, mis samuti ootusi ja rahulolu 

mõjutavad.  

Ka Regina Kruusi tehtud motivatsiooni- ja rahulolu uuringust selgus, et tema uuritavas 

ettevõttes oli üldine rahulolu hea, kuid rahulolematus esines seoses motivatsiooni- ja 

tunnustamissüsteemidega, õppimise ning edasiarengu osas. (Kruus 2018) Heili Kuuler tõi 

oma uuringus välja, et kaugtöö võimaldamine on töötajate jaoks suureks motivaatoriks. 

Tema uurimusest selgus ka, et töörahulolu väärtuseid ei mõjuta oluliselt sugu, vanus ega 

tööstaaž ettevõttes (Kuuler 2020). Samuti kinnitasid antud töö tulemused, et sugu, vanus 

ega tööstaaž ei mõjuta oluliselt töörahulolu väärtuseid. Välja võib tuua rahulolu 

kolleegidega, mille puhul oli eristada, kus naiste rahulolu kolleegidega oli madalam kui 

meeste oma, kuid naiste vastamise osakaal oli meestest peaaegu kaks korda väiksem.  

Vroomi ootuste teooria põhiselt on näha, et inimeste ootused on kõrgemad kui rahulolu, 

mis kujundab ka nende motivatsiooni ja rahulolu. Inimesed pingutavad rohkem kui 

tunnevad, et suudavad tõenäoliselt tulemuse saavutada, mida ootavad. Inimeste 

personaalsed jõupingutused peaksid olema tasu ja panusega tasakaalus, siis motiveerib 

neid ootuste saavutamine.  

Töötajate levinuim lahkumispõhjuseid on karjääri või arenguvõimaluste puudumine. Seda 

võib tõlgendada ka selliselt, et ettevõte ei lisa enam töötajale väärtust ning ta läheb pakub 

seda kellelegi teisele. Organisatsiooni jaoks on väga oluline teada lahkumise põhjuseid.  

 

 

 



 

47 
 

Mayo jagab lahkumise põhjused kolme liiki: 

● isiklikud põhjused– abikaasa töökohavahetus, rasedus, kolimine, elukohavahetus jms; 

● rahulolematus „hügieeniteguriga“ – palk, ülemused, ressursid, töötingimuste 

paindlikkus; 

● ebapiisavas motivatsioon – võimalused, koolitus, tunnustus. (Mayo 2004: 117) 

Nagu Mayo välja toonud on, siis motiveerituse ja rahulolu taset näitavad selgelt tööjõu 

voolavus ja töölt puudumine ning tajunäitajad, milleks on töötajate arvamus. Tööandja 

jaoks on oluline jälgida ja mõista nende faktorite mõjutegureid. (Ibid.: 170) Selleks, et 

ettevõtte tööjõuvoolavust parandada, tuleb pöörata tähelepanu tagasisidele. Ka Thomas 

Davenport tõi välja neli põhilist tegurit, mis töötajale korda lähevad, milleks oli seesmine 

rahulolu, rahaline tasu, kasvuvõimalused ehk karjäär ja areng ning mitterahaline tasu ehk 

tunnustus. (Ibid.: 143)  

Iga nutikas tippjuht teab, et suures organisatsioonis on raske jõuda kõikide töötajateni, 

seega on motiveerimisel suur roll keskastmejuhtidel. Ka ettevõttesiseselt juhi leidmine on 

väga suur pluss, sest inimene tunneb juba ettevõtet ja inimesi. Lisaks annab signaali 

inimestele, et ettevõttes eelistatakse sisemist liikumist. Samuti vahetu kontakt oma 

töötajaga, siiras suhtlemine ja tema tundmine on vajalik, ütleb Kiira Kure. Sellisel juhul 

osatakse inimesi paremini ka individuaalselt motiveerida. (Malmberg 2005: 55-56) 

Autori ettepanekud töötajate põhjenduste ja kvantitatiivsete tulemuste põhjal kujunesid 

selliseks: 

• Töötulemuste ja oskuste hindamissüsteem üle vaadata ning muuta efektiivsemaks ning 

konkreetsemaks. Toetada töötajate eesmärkide seadmist ning nende saavutamist andes 

põhjalikku tagasisidet ning siduda need koolitusvajadustega.  

• Võimaldada kõigile töötajatele osalemist koolitustel vastavalt vajadusele ja soovile 

võrdsetel ning selgetel alustel ning toetada nende õpinguid.   

• Muuta läbipaistvamaks juhtimine ja otsuste vastuvõtmine ning kaasata rohkem 

töötajaid, et tekitada võrdsus- ja ühtekuuluvustunnet ning taastada usaldus juhtkonna 

vastu. 

• Infoliikumise parandamiseks välja selgitada põhjused ja võimalused, kuidas seda 

parandada. Tuleks kokku leppida kõigile ühtne infoliikumise protsess uuesti, mida 

täidetakse ja juurutatakse. Koosolekud muuta konkreetsemaks ning tekitada keskkond 

infovahetuse võimaldamiseks jättes kõrvale asjasse mittepuutuvad arutelud.  
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• Kaaluda „asjaajamispäeva“ või tervisepäeva kasutamise võimalust vastavalt vajadusele 

kord kvartalis ja analüüsida selle positiivset mõju, mis lisandväärtust see annaks 

töötajale kui ka tööandjale. See võiks aidata vähendada inimeste pikemaajalisi 

haigestumisi ning ootamatuid puudumisi töölt, mis mõjutavad omakorda teiste 

töötajate ja tootmise tööd. 

• Vaadata üle palgasüsteemid, kus toimuvad pidevad muutused ja töötajate vahetused 

ning viia läbi ametikohtade hindamisi, et palgatase vastaks pingutusele, teadmistele ja 

oskustele, mis motiveeriks töötajaid arenema, õppima ja jääma tööle. 

• Vaadata üle investeerimisvõimalused bussiliinidesse erinevatel marsruutidel koostöös 

töötajatega. 

• Võtta plaani erinevate ürituste korraldamised. Lisaks planeerida aastaringselt erinevaid 

töötajaid kaasavaid konkursse, et hoida üleval ettevõttes tegevust ja põnestu ning läbi 

selle reklaamida ettevõtet väljapoole uutele potentsiaalsetele töötajatele.  

• Toetada spordi- ja massaaži , et tõsta ja hoida füüsilist ja seeläbi ka vaimset tervist.  

• Pakkuda ettevõtte poolt lõunasuppi ja sooja jooki või avada päevasel ajal kohvik. 

• Võimalusel luua tehase juurde välipuhkenurk kõigile. 

• Toetada inimesi, kes panustavad riigikaitsesse ja kutsutakse reservõppe kogunemistele. 

• Viia läbi avalikult tunnustamisi heade tulemuste ja saavutuste eest nii tööl kui ka 

eraelus. 

• Võimaldada töötajatele koosolekuid juhtkonnaga, et töötajad saaksid avaldada oma 

arvamust ettevõtte jaoks tähtsates küsimustes. 

• Soosida ettevõttesisest karjäärivõimalust nii paralleelselt kui vertikaalselt, motiveerides 

seeläbi inimesi, kes soovivad end arendada ja liikuda karjääriredelil. See võiks ära 

hoiada ettevõttest välja liikumisi. Lisaks annaks see positiivse tunde töötajatele, et 

ettevõttes hinnatakse sisemist liikumist.  

• Täiendada jooksvalt motivatsioonisüsteemi, mis vastaks kõigi osapoolte huvidele 

kaasates sellesse töötajaid. 

• Korraldada igal aastal töörahulolu ja motivatsiooni uuringut. 

Töötajate rahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks tuleb esmalt arvestada töötajate arvamusega 

ning kaasata võimalike tegevuste arutamisse kõiki töötajaid, et muuta 

motivatsioonisüsteemi ja töökeskkonda paremaks.  
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Küsimustiku valiidsuse hindab autor üldiselt heaks, aga tasustamise faktorit peab muutma 

juhul, kui on soov mõõta olulisust. Asendada tuleks tulemustasu küsimus näiteks selliselt: 

„Töö tasustamise põhimõtted on läbipaistvad (õiglased).“ Samas juba praegu antud 

küsimuse mõõdik aitab mõõdab mõõdetavat (alfad näitavad seda) ja on seega hea. 

Tulemuste usaldusväärsust hindab autor samuti üldiselt heaks, sest: 

• kõigil töötajatel oli võimalus vastata; 

• andmed on kogutud anonüümselt (uuritavate andmete ja õiguste kaitse); 

• andmed on analüüsitud kohaste meetoditega, arvestades eeldusi. 

Valimi suurus on küll kitsaskoht, aga see on tavapärane. Vastasid need inimesed, kes 

vastata soovisid. Autor ei kohustanud kedagi vastama, sest siis oleks tulemused võinud olla 

pigem negatiivsemalt mõjutatud. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada Estonian Plywood AS personali 

töörahulolu- ja motivatsioon ning uurimistulemustele tuginedes teha juhtkonnale 

parendusettepanekud. Uuringus osales 53,6% organisatsiooni kõigist töötajatest. 

Töötajate töörahulolu uurimine aitas välja selgitada, milliste faktoritega ollakse ettevõttes 

rahul ning mis on töötajate jaoks oluline. Estonian Plywood AS-is ei olnud varasemalt 

rahulolu- ja motivatsiooni küsitlusi läbi viidud. Tagasiside töötajatelt oli oluline, et 

juhtkonnal oleks võimalik kaardistada olukord ning teha ettepanekuid ja samme, et muuta 

töökeskkond paremaks ja suurendada motivatsiooni ja rahulolu.  

Uurimuse läbiviimiseks kasutas autor dokumendianalüüsi, kasutades selleks ettevõtte 

asjakohast dokumentatsiooni, et kirjeldada uuritavat ettevõtet. Andme kogumismeetodina 

motivatsiooni ja rahulolu uurimiseks kasutatati kirjalikku küsitlust. Autor koostas 

poolstruktureeritud ankeetiküsitluse, mille valimi moodustasid ettevõtte 168 töölepinguga 

töötajad. Töö autor tugines küsimustiku väljatöötamisel käesolevas töös käsitletud 

töörahulolu ja motivatsiooni teooriatele, rahulolu ja motivatsioon tõstvatele ja mõjutavatele 

teguritele ning juba väljatöötatud küsimustikele. 

Antud töös tugineti küsimustiku strukuuri ülesehitamisel Vroomi teooriale, kus uuriti nii 

seda, kui oluliseks/tähtsaks peavad töötajad erinevaid tööga seotud tegureid kui ka seda, 

kuidas nad on rahul nende samade teguritega oma töökohas. Lisaks käsitleti ja kasutati 

küsimustikus A.Maslow vajaduste hierarhia ja Herzbergi kahefaktori teooriatest olulisi 

motivatsiooni- ja rahulolufaktoreid, mis on mõõtmiseks olulised, aga millele Vroom oma 

teoorias ei keskendunud. Vastajad hindasid üksikuid tegureid Likerti 5-astmelisel skaalal, 

kus 1 – üldse ei ole oluline/rahul kuni 5 – väga oluline/rahul. Üksikud tegurid, mida oli 

kokku 72, koondati üheksaks blokiks: sotsiaaldemograafilised andmed, töö iseloom, 

karjääri ja arenemisvõimalused, tasustamine, kolleegid, info liikumine ja koostöö, otsene 

juht, töökeskkond, töömotivatsiooni ja rahulolu faktorid üldiselt.  

Küsimusi oli küsimustikus kokku 31, mis viidi läbi keskkonnas Connect.ee ja 

paberkandjal. Uuringu küsimustik jagati kõigile 168 töötajale, et saada võimalikult suur 

vastamise protsent. Tagastati 10 paberkandjal ja 80 e-keskkonnas täidetud ankeeti. 

Magistritöö autori poolt koostatud ankeetküsitlus viidi läbi ajavahemikus 25.04.–

01.05.2022 
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Andmete analüüsimisel kasutati kombineeritud metoodikat, mis sisaldas nii kvantitatiivset 

kui ka kvalitatiivset meetodit. Andmed analüüsiti andmetöötlusprogrammis SPSS Statistics 

ja tabelarvutusprogrammi MS Excel. Analüüsimeetoditena kasutati kirjeldavat statistikat, 

korrelatsioonanalüüsi ja erinevaid statistilisi teste 

Uuringu tulemustest selgus, et kõige olulisemaks hindasid töötajad tasustamise faktorisse 

kuuluvad tegurid, seejärel info liikumist ja koostööd ning otsese juhi tegevust. Teistega 

võrreldes said madalama hinnangu töökeskkond, karjäär ja areng. Kõige enam olid 

töötajad rahul oma otsese juhi tegevusega, seejärel töö omaduste ning info liikumise ja 

koostööga. Kõige madalama hinnangu sai karjäär ja areng. Samuti selgus, et tööstaaž ega 

tööaeg ei mõjutanud töötajate hinnagutes statistilistes näitajates.t 

Vastajate jaoks olid karjäär ja areng vähe olulised, sama kehtis ka rahuloluga nende 

faktorite puhul. See näitab, et inimestele, kellele karjäär ja areng olulised on, ei näe 

võimalusi ettevõttes nende realiseerumiseks. Välja toodi ka, et kõik töötajad pole saanud 

lubatud koolitusi ja ettevõtte sisese tööalase liikumise asemel värvatakse väljas poolt 

ettevõtet, mis võivad mõjutada karjääri ja arengu madalamat rahulolu ja olulisust. 

Tööandjal tuleks tööjõuvoolavuse vähendamiseks ja töötajate motiveerimiseks pöörata 

tähelepanu rahulolu ja motivatsioonifaktoritele ja ettepanekutele, mida läbi töötada ja 

analüüsida ettevõtte konktekstis, sest need võivad olla põhjuseks tööjõu ettevõttest välja 

liikumisele.  

Antud uuringu tulemuste põhjal esitas töö autor Estonian Plywood AS juhtkonnale 

ettepanekud, millest mõned olulisemad on järgmised: 

• Vaadata üle töötulemuste ja oskuste hindamissüsteem ning muuta seda 

efektiivsemaks ning konkreetsemaks. Toetada töötajate eesmärkide seadmist ning 

nende saavutamist andes põhjalikku tagasisidet ning siduda need 

koolitusvajadustega.  

• Võimaldada kõigile töötajatele osalemist koolitustel vastavalt vajadusele ja soovile 

võrdsetel ning selgetel alustel ning toetada nende õpinguid.  

• Juhtimine ja otsuste vastuvõtmine muuta läbipaistvamaks ja kaasata rohkem 

töötajaid, et tekitada võrdsus- ja ühtekuuluvustunnet ning taastada usaldus 

juhtkonna vastu. 

• Vaadata üle palgasüsteemid, kus toimuvad pidevad muutused ja töötajate vahetused 

ning viia läbi ametikohtade hindamisi, et palgatase vastaks pingutusele, teadmistele 
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ja oskustele, mis motiveeriks töötajaid end arendama, õppima ja jääma tööle. 

• Toetada spordi- ja massaaži kasutust, et tõsta ja hoida füüsilist ja seeläbi ka vaimset 

tervist.  

• Soosida ettevõttesisest karjäärivõimalust nii paralleelselt kui vertikaalselt, 

motiveerides seeläbi inimesi, kes soovivad end arendada ja liikuda karjääriredelil. 

See võiks ära hoiada ettevõttest välja liikumisi. Lisaks annaks see positiivse tunde 

töötajatele, et ettevõttes hinnatakse sisemist liikumist. 

• Korraldada igal aastal töörahulolu ja motivatsiooni uuringut. 

Magistritöö autori eesmärk saavutati. Uuringu tulemusena selgitati välja Estonian Plywood 

AS-i töötajate töörahulolu ja motivatsioon. 
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Lisa 1. Küsitlusankeet 

Hea Estonian Plywood AS (ESTPLY) töötaja! 

Olen  Eesti Maaülikooli ettevõtluse ja ökonoomika II kursuse magistrant ning oma lõputöö 

raames koostan rahulolu ja motivatsiooni uuringut, et välja selgitada ESTPLY töötajate 

motivatsioon ja rahulolu ettevõttes. Minu uurimistöös on väga oluline teada Sinu 

seisukohad uuritavas valdkonnas. 

Küsitluse täitmine  on anonüümne. Saadud tulemusi kasutatakse vaid üldistatud 

numbrilisel kujul magistritöö raames. Vastamine võtab aega 10-15 minutit. Tärniga 

märgitud küsimused on kohustuslikud. 

Loodan väga, et leiad aega vastamiseks ja saad kaasa aidata minu lõputöö valmimisele.  

Kadri Lauringson 

Eesti Maaülikooli magistrant ja ESTPLY töötaja 

 

SOTSIAALDEMOGRAAFILISED ANDMED 

SUGU 

1. * Palun märgi oma sugu 

• naine 

• mees 

 TÖÖSTAAŽ 

2. * Palun märgi, kui kaua oled ESTPLY organisatsioonis töötanud  

• kuni 6 kuud 

• 6 -12 kuud 

• 1-2 aastat 

• 2-3 aastat 

• 4 aastat ja rohkem 

TÖÖAEG 

3. * Palun märgi, milline on su tööaeg 

• E-R 08:00-17:00 

• vahetustega 12 h öö/päev 

• muu.................................. 
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Lisa 1 järg   4.* Palun hinda kuivõrd olulised on tööga seotud tegurid sinu jaoks üldiselt ühe hea töökoha juures: 

 

 

 

 

5. Too välja veel mõni oluline tegur, mis on sinu jaoks oluline, aga nimekirjast ei leidnud: 

..................................................................................................................................................................................................................... 

tegurid 1 – üldse ei ole oluline 5 – pigem ei ole  

oluline 

3 – nii ja naa 4 – pigem oluline 5 – väga oluline 

töövahendid 1 2 3 4 5 

tööruumid 1 2 3 4 5 

olme- ja puhkeruumid 1 2 3 4 5 

tööriietus 1 2 3 4 5 

töökaitsevahendid 1 2 3 4 5 

tööaeg 1 2 3 4 5 

tööülesanded 1 2 3 4 5 

töökoormus 1 2 3 4 5 

töötasu 1 2 3 4 5 

tulemustasu/preemia 1 2 3 4 5 

lisatasu teenimisvõimalus 1 2 3 4 5 

soodustused 1 2 3 4 5 

suhted töökaaslastega 1 2 3 4 5 

suhted otsese juhiga 1 2 3 4 5 

karjäärivõimalused organisatsioonis 1 2 3 4 5 

ettevõttesisene info liikumine 1 2 3 4 5 

tööleasumise toetamine ehk mentorlus 1 2 3 4 5 

enesearendamine 1 2 3 4 5 

tunnustamine 1 2 3 4 5 

ettevõtte maine 1 2 3 4 5 

ühisüritused 1 2 3 4 5 

innustav töökeskkond 1 2 3 4 5 
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Lisa 1 järg  6. * Palun hinda, kuivõrd rahul oled järgmiste tööga seotud teguritega oma tänasel ametikohal  ESTPLY-s?  

 

 

 

6.  Kui vastasid 1-3 palli skaalal, siis palun täpsusta, mis võiks paremini olla? 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

Tegurid 1 – üldse ei ole 

rahul 

2 – pigem ei ole 

rahul 

3 – nii ja naa 4 – pigem rahul 5 – väga rahul 

töövahendid 1 2 3 4 5 

tööruumid 1 2 3 4 5 

olme- ja puhkeruumid 1 2 3 4 5 

tööriietus 1 2 3 4 5 

töökaitsevahendid 1 2 3 4 5 

tööaeg 1 2 3 4 5 

tööülesanded 1 2 3 4 5 

töökoormus 1 2 3 4 5 

töötasu 1 2 3 4 5 

tulemustasu/preemia 1 2 3 4 5 

lisatasu teenimisvõimalus 1 2 3 4 5 

soodustused 1 2 3 4 5 

suhted töökaaslastega 1 2 3 4 5 

suhted otsese juhiga 1 2 3 4 5 

karjäärivõimalused 

organisatsioonis 

1 2 3 4 5 

ettevõttesisene info liikumine 1 2 3 4 5 

tööleasumise toetamine ehk 

mentorlus 

1 2 3 4 5 

enesearendamine 1 2 3 4 5 

tunnustamine 1 2 3 4 5 

ettevõtte maine 1 2 3 4 5 

ühisüritused 1 2 3 4 5 

innustav töökeskkond 1 2 3 4 5 
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Lisa 1 järg    7. * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väited ühe hea töö kohta üldiselt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega töö kohta ESTPLY-s: 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Kui vastasid 1-3 palli skaalal, siis palun täpsusta, mis võiks paremini olla? 

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

väited 1 –üldse ei 

ole oluline 

2 – pigem ei 

ole oluline 

3 – nii ja naa 4 – pigem 

oluline 

5 – väga 

oluline 

Mulle on oluline, et mulle meeldib töö, mida teen 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et töö oleks huvitav 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et töö pakuks pidevalt uusi väljakutseid 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et töö võimaldaks inimestega suhelda 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline et saaksin rakendada enda teadmisi ja 

oskuseid 

1 2 3 4 5 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja naa 4 – pigem olen 

nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

ESTPLY-s meeldib mulle minu töö, mida teen 1 2 3 4 5 

ESTPLY-s on minu töö on huvitav 1 2 3 4 5 

ESTPLY pakub piisavalt uusi väljakutseid 1 2 3 4 5 

ESTPLY töö võimaldab piisavalt inimestega suhelda 1 2 3 4 5 

ESTPLY-s saan rakendada piisavalt oma teadmisi ja 

oskuseid 

1 2 3 4 5 
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Lisa 1 järg   10.   * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väideted karjääri ja arengu kohta üldiselt: 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

Mulle on oluline, et töö arendaks minu teadmisi ja oskusi 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et saaksin täiendada end läbi koolituste 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline edasi liikuda karjääriredelil 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et kvalifiktasioonitasemete määramine on 

läbipaistev 

1 2 3 4 5 

 

 11.  * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega karjääri ja arengu kohta ESTPLY-s: 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

ESTPLY võimaldab mul piisavalt arendada teadmisi ja oskusi 1 2 3 4 5 

ESTPLY võimaldab mul end täiendada läbi koolituste  1 2 3 4 5 

ESTPLY-s on mul võimalus liikuda karjääriredelil  1 2 3 4 5 

ESTPLY-s on kvalfikatsioonitasemete määramine läbipaistev 1 2 3 4 5 

 

12.    Kui vastasid 1-3 palli skaalal, siis palun täpsusta, mis võiks paremini olla? 

...................................................................................................................................................................................................................... 
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Lisa 1 järg    13. * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega tasustamise kohta üldiselt: 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja naa 4 – pigem olen 

nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

Mulle on oluline, et minu töötasu vastaks minu 

pingutustele 

1 2 3 4 5 

Mulle on oluline tulemustasu teenimise võimalus  1 2 3 4 5 

 

14.  * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega tasustamise kohta ESTPLY-s: 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja naa 4 – pigem olen 

nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

ESTPLY-s vastab minu töötasu minu pingutustele 1 2 3 4 5 

ESTPLY-s on mul võimalus teenida tulemustasu 1 2 3 4 5 

 

15.      Kui vastasid 1-3 palli skaalal, siis palun täpsusta, mis võiks paremini olla? 

.................................................................................................................................................................................................................... 
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Lisa 1 järg    16.   * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega oma kollegide kohta üldiselt: 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

Mulle on oluline, et saan oma kolleegidega hästi läbi 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et ettevõttes on hea ja avatud suhtumine 

uute töötajasse  

1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et saan usaldada oma kolleege, kellega 

koos töötan 

1 2 3 4 5 

Mulle on oluline kokkuhoidev ja tugev meeskonnatunnetus 1 2 3 4 5 

 

17.     *  Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega oma kollegide kohta ESTPLY-s: 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

ESTPLY-s tunnen, et saan oma kolleegidega hästi läbi 1 2 3 4 5 

ESTPLY-s on hea ja avatud suhtumine uute töötajasse 1 2 3 4 5 

ESPTLY-s saan usaldada oma kolleege 1 2 3 4 5 

ESTPLY-s on kokkuhoidev ja tugev meeskonnatunnetus 1 2 3 4 5 

 

18.     Kui vastasid 1-3 palli skaalal, siis palun täpsusta, mis võiks paremini olla? 

...................................................................................................................................................................................................................... 
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Lisa 1 järg   19.    * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väited info liikumise ja koostöö kohta üldiselt: 

väited 1 -  üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

Mulle on oluline, et osakonnas on toimiv koostöö 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et tunnen end meeskonna olulise liikmena 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et tinu arvamuste ja ettepanekutega 

arvestatakse  

1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et osakondade vahel toimib hästi info 

liikumine ja koostöö 

1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et saan piisavalt tööks vajaliku infot 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et tean, kust ja kelle käest infot otsida 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et olen hästi kursis organisatsioonis 

toimuvaga 

1 2 3 4 5 

 

20.    * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega oma info liikumise ja koostöö kohta ESTPLY-s: 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

Minu osakonnas on toimiv koostöö 1 2 3 4 5 

Tunnen end meeskonna olulise liikmena 1 2 3 4 5 

Minu arvamuste ja ettepanekutega arvestatakse  1 2 3 4 5 

Osakondade vahel toimib hästi info liikumine ja koostöö 1 2 3 4 5 

Saan piisavalt tööks vajaliku infot 1 2 3 4 5 

Tean, kust ja kelle käest infot otsida 1 2 3 4 5 

Olen hästi kursis organisatsioonis toimuvaga 1 2 3 4 5 

 

21.      Kui vastasid 1-3 palli skaalal, siis täpsusta, mis võiks paremini olla? 

............................................................................................................................................................................................................... 
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Lisa 1 järg   22.     * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väited sinu jaoks ühe otsese juhi puhul üldiselt: 

 

 

 

 

 

 

 

23.    * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega oma otsese juhi kohta ESTPLY-s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.       Kui vastasid 1-3 palli skaalal, siis täpsusta, mis võiks paremini olla? 

........................................................................................................................................................................................................... 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

Minu otsene juht on positiivse hoiakuga 1 2 3 4 5 

Minu otsene juht pakub mulle abi ja tuge 1 2 3 4 5 

Minu otsene juht kohtleb oma alluvaid võrdselt  1 2 3 4 5 

Minu otsene juht annab mulle minu töö kohta tagasisidet 1 2 3 4 5 

Minu otsene juht tunnustab mind heade töötulemuste eest 1 2 3 4 5 

Minu otsene juht innustab mind häid tulemusi saavutama 1 2 3 4 5 

Minu otsene juht väärtustab minu tööd 1 2 3 4 5 

Minu otsene juht on oma töös asjatundlik  1 2 3 4 5 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

Mulle on oluline, et otsene juht oleks positiivse hoiakuga 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et otsene juht pakuks abi ja tuge 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et otsene juht kohtleb alluvaid võrdselt  1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et saaksin tagasisidet enda tehtud töö 

kohta 

1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et juht tunnustab heade töötulemuste 

eest 

1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et minu juht innustab mind häid 

tulemusi saavutama 

1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et minu juht väärtustab minu tööd 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et minu otsene juht on oma töös 

asjatundik  

1 2 3 4 5 
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Lisa 1 järg   26.    * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega töökeskkonna kohta üldiselt: 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

Mulle on oluline, et töötaja tunneks, et on ettevõtte jaoks 

tähtis 

1 2 3 4 5 

Mulle on oluline sõbralik töökeskkond 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et ettevõttes puuduvad lahendamata 

probleemid 

1 2 3 4 5 

Mulle on olulised ettevõtte ühisüritused  1 2 3 4 5 

Mulle on oluline ettevõtte maine, kus ma töötan 1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et saaksin töötada ühes töökohas vähemalt 

5 aastat 

1 2 3 4 5 

Mulle on oluline, et saaksin soovitada oma töökohta ka 

sõbrale/tuttavale 

1 2 3 4 5 

 

27.    * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega töökeskkonna kohta ESPTLY-s: 

väited 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

ESTPLY-s on töötaja ettevõtte jaoks tähtis 1 2 3 4 5 

ESTPLY-s on sõbralik töökeskkond 1 2 3 4 5 

ESTPLY-s puuduvad lahendamata probleemid 1 2 3 4 5 

ESTPLY-s toimuvad ühisüritused 1 2 3 4 5 

ESTPLY-s on hea maine 1 2 3 4 5 

Ma tunnen, et soovin töötada ka  ESTPLY-s 5 aasta pärast 1 2 3 4 5 

Ma soovitaksin ESPLY-d ka oma sõbrale/tuttavale 1 2 3 4 5 

 

28.      Kui vastasid 1-3 palli skaalal, siis täpsusta, mis võiks paremini olla? 

......................................................................................................................................................................................................... 
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Lisa 1 järg   29.    * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate teguritega, mis motiveerib sind tööd tegema üldiselt: (Selgitus: 

Motivatsioon on ajend, isiklik vajadus või soov tegutseda) 

tegurid 1 – üldse ei 

nõustu 

2 – pigem ei 

ole nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 – pigem 

olen nõus 

5 – nõustun 

täielikult 

põnev töö 1 2 3 4 5 

erialased arenguvõimalused 1 2 3 4 5 

kaasaegsed töövahendid 1 2 3 4 5 

töötasu 1 2 3 4 5 

tulemustasu 1 2 3 4 5 

koolitused 1 2 3 4 5 

karjäärivõimalused 1 2 3 4 5 

tunnustamine tehtud töö eest 1 2 3 4 5 

stabiilne töökoht 1 2 3 4 5 

meeldivad töökaaslased 1 2 3 4 5 

sobiv tööaeg  1 2 3 4 5 

ühisüritused 1 2 3 4 5 

kingitused ja soodustused 1 2 3 4 5 

 

30.    Palun kirjuta, mis motiveerib sind veel ühe hea töökoha juures: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

31.     Ettepanekud, mida soovid teha ESTPLY-le 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Tänan Sind!
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Lisa 2. Estonian Plywood AS struktuur 
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Lisa 3. Küsitluse tulemused 
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Lisa 3 järg  

4.           * Palun hinda kuivõrd olulised on tööga seotud tegurid sinu jaoks üldiselt 

ühe hea töökoha juures:    

tegurid 1 - üldse ei ole rahul 2 - pigem ei ole rahul 3 – nii ja naa 
4 – pigem 

rahul 

5 – väga 

rahul 

töövahendid 0,0% 0,0% 0,0% 28,9% 71,1% 

tööruumid 0,0% 0,0% 3,3% 41,1% 55,6% 

olme- ja puhkeruumid 0,0% 0,0% 14,4% 43,3% 42,2% 

tööriietus 2,2% 3,3% 6,7% 30,0% 57,8% 

töökaitsevahendid 0,0% 0,0% 7,8% 36,7% 55,6% 

tööaeg 0,0% 0,0% 12,2% 34,4% 53,3% 

tööülesanded 0,0% 0,0% 2,2% 45,6% 52,2% 

töökoormus 0,0% 0,0% 10,0% 38,9% 51,1% 

töötasu 0,0% 0,0% 2,2% 16,7% 81,1% 

tulemustasu/preemia 2,2% 1,1% 5,6% 26,7% 64,4% 

lisatasu teenimisvõimalus 4,4% 1,1% 23,3% 36,7% 34,4% 

soodustused 0,0% 3,3% 21,1% 34,4% 41,1% 

suhted töökaaslastega 0,0% 1,1% 10,0% 25,6% 63,3% 

suhted otsese juhiga 1,1% 1,1% 3,3% 34,4% 60,0% 

karjäärivõimalused organisatsioonis 0,0% 1,1% 24,4% 47,8% 26,7% 

ettevõttesisene info liikumine 0,0% 0,0% 7,8% 34,4% 57,8% 

tööleasumise toetamine ehk mentorlus 0,0% 1,1% 17,8% 44,4% 36,7% 

enesearendamine 0,0% 0,0% 5,6% 50,0% 44,4% 

tunnustamine 0,0% 2,2% 20,0% 42,2% 35,6% 

ettevõtte maine 0,0% 2,2% 8,9% 43,3% 45,6% 

ühisüritused 3,3% 5,6% 40,0% 27,8% 23,3% 

innustav töökeskkond 0,0% 1,1% 10,0% 50,0% 38,9% 
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Lisa 3 järg 

6.     * Palun hinda, kuivõrd rahul oled järgmiste tööga seotud teguritega oma tänasel ametikohal  

ESTPLY-s?    

tegurid 1 - üldse ei ole rahul 2 - pigem ei ole rahul 3 – nii ja naa 
4 – pigem 

rahul 

5 – väga 

rahul 

töövahendid 0,0% 2,2% 0,267 40,0% 31,1% 

tööruumid 0,0% 1,1% 0,178 43,3% 37,8% 

olme- ja puhkeruumid 0,0% 0,0% 0,122 41,1% 46,7% 

tööriietus 2,2% 2,2% 0,144 40,0% 41,1% 

töökaitsevahendid 0,0% 0,0% 0,156 0,489 35,6% 

tööaeg 0,0% 2,2% 0,222 44,4% 31,1% 

tööülesanded 0,0% 1,1% 0,2 56,7% 22,2% 

töökoormus 0,0% 3,3% 25,6% 50,0% 21,1% 

töötasu 3,3% 4,4% 14,4% 43,3% 34,4% 

tulemustasu/preemia 4,4% 3,3% 23,3% 38,9% 30,0% 

lisatasu teenimisvõimalus 6,7% 5,6% 32,2% 34,4% 21,1% 

soodustused 7,8% 11,1% 33,3% 28,9% 18,9% 

suhted töökaaslastega 0,0% 2,2% 12,2% 37,8% 47,8% 

suhted otsese juhiga 3,3% 0,0% 15,6% 34,4% 46,7% 

karjäärivõimalused organisatsioonis 1,1% 11,1% 31,1% 41,1% 15,6% 

ettevõttesisene info liikumine 1,1% 8,9% 37,8% 35,6% 16,7% 

tööleasumise toetamine ehk mentorlus 0,0% 3,3% 32,2% 46,7% 17,8% 

enesearendamine 1,1% 4,4% 25,6% 50,0% 18,9% 

tunnustamine 1,1% 7,8% 33,3% 41,1% 16,7% 

ettevõtte maine 0,0% 5,6% 12,2% 48,9% 33,3% 

ühisüritused 3,3% 8,9% 42,2% 30,0% 15,6% 

innustav töökeskkond 0,0% 4,4% 32,2% 44,4% 18,9% 
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Lisa 3 järg 

8.           * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väited ühe hea töö 

kohta üldiselt:    

väited 
1 – üldse ei ole 

oluline 

2 - pigem ei ole 

oluline 
3 – nii ja naa 

4 - pigem 

oluline 

5 – väga 

oluline 

Mulle on oluline, et mulle meeldib töö, mida teen 0,0% 0,0% 3,3% 34,4% 62,2% 

Mulle on oluline, et töö oleks huvitav 0,0% 0,0% 3,3% 46,7% 50,0% 
Mulle on oluline, et töö pakuks pidevalt uusi 

väljakutseid 0,0% 0,0% 22,2% 52,2% 25,6% 
Mulle on oluline, et töö võimaldaks inimestega 

suhelda 0,0% 7,8% 36,7% 38,9% 16,7% 
Mulle on oluline et saaksin rakendada enda teadmisi 

ja oskuseid 0,0% 1,1% 3,3% 54,4% 41,1% 

      

9.           * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega töö kohta 

ESTPLY-s:    

väited 
1 – üldse ei 

nõustu 

2 - pigem ei ole 

nõus 
3 – nii ja naa 

4 - pigem 

olen nõus 

5 - nõustun 

täielikult 

ESTPLY-s meeldib mulle minu töö, mida teen 0,0% 1,1% 20,0% 43,3% 35,6% 

ESTPLY-s on minu töö on huvitav 0,0% 4,4% 21,1% 43,3% 31,1% 

ESTPLY pakub piisavalt uusi väljakutseid 1,1% 4,4% 28,9% 41,1% 24,4% 

ESTPLY töö võimaldab piisavalt inimestega suhelda 2,2% 8,9% 25,6% 40,0% 23,3% 
ESTPLY-s saan rakendada piisavalt oma teadmisi ja 

oskuseid 1,1% 3,3% 20,0% 51,1% 24,4% 
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Lisa 3 järg 

11.        * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väideted karjääri ja arengu kohta 

üldiselt:    

väited 
1 – üldse ei ole 

oluline 

2 - pigem ei ole 

oluline 

3 – nii ja 

naa 

4 - pigem 

oluline 

5 – väga 

oluline 

Mulle on oluline, et töö arendaks minu teadmisi ja oskusi 0,0% 0,0% 5,6% 51,1% 43,3% 

Mulle on oluline, et saaksin täiendada end läbi koolituste 0,0% 2,2% 13,3% 51,1% 33,3% 

Mulle on oluline edasi liikuda karjääriredelil 0,0% 3,3% 31,1% 40,0% 25,6% 
Mulle on oluline, et kvalifiktasioonitasemete määramine 

on läbipaistev 1,1% 0,0% 13,3% 44,4% 41,1% 
 

     
12.        * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega karjääri ja arengu kohta 

ESTPLY-s:    

väited 
1 -üldse ei 

nõustu 

2 - pigem ei ole 

nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 - pigem 

olen nõus 

5 - nõustun 

täielikult 

ESTPLY võimaldab mul piisavalt arendada teadmisi ja 

oskusi 1,1% 2,2% 32,2% 50,0% 14,4% 

ESTPLY võimaldab mul end täiendada läbi koolituste  1,1% 15,6% 34,4% 35,6% 13,3% 

ESTPLY-s on mul võimalus liikuda karjääriredelil  5,6% 16,7% 37,8% 30,0% 10,0% 
ESTPLY-s on kvalfikatsioonitasemete määramine 

läbipaistev 7,8% 5,6% 38,9% 36,7% 11,1% 
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14.            * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väited tasustamise kohta 

üldiselt:    

väited 
1 – üldse ei ole 

oluline 

2 - pigem ei ole 

oluline 

3 – nii ja 

naa 

4 - pigem 

oluline 

5 – väga 

oluline 

Mulle on oluline, et minu töötasu vastaks minu 

pingutustele 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 77,8% 

Mulle on oluline tulemustasu teenimise võimalus  2,2% 1,1% 6,7% 36,7% 53,3% 

 
     

15.         * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega tasustamise kohta 

ESTPLY-s:    

väited 1 – üldse ei nõustu 
2 - pigem ei ole 

nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 - pigem 

olen nõus 

5 - nõustun 

täielikult 

ESTPLY-s vastab minu töötasu minu pingutustele 2,2% 7,8% 17,8% 48,9% 23,3% 

ESTPLY-s on mul võimalus teenida tulemustasu 
5,6% 6,7% 18,9% 37,8% 31,1% 
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Lisa 3 järg 

17.     * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väited kollegide kohta üldiselt:    

väited 
1 – üldse ei ole 

oluline 

2 - pigem ei ole 

oluline 
3 – nii ja naa 

4 - pigem 

oluline 

5 – väga 

oluline 

Mulle on oluline, et saan oma kolleegidega hästi läbi 0,0% 1,1% 5,6% 36,7% 56,7% 
Mulle on oluline, et ettevõttes on hea ja avatud suhtumine 

uute töötajasse  1,1% 1,1% 5,6% 37,8% 54,4% 
Mulle on oluline, et saan usaldada oma kolleege, kellega 

koos töötan 0,0% 3,3% 6,7% 36,7% 53,3% 

Mulle on oluline kokkuhoidev ja tugev meeskonnatunnetus 1,1% 3,3% 3,3% 30,0% 62,2% 

      
18.    *  Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega oma kollegide kohta 

ESTPLY-s:    

väited 
1 – üldse ei 

nõustu 

2 - pigem ei ole 

nõus 
3 – nii ja naa 

4 - pigem 

olen nõus 

5 - nõustun 

täielikult 

ESTPLY-s tunnen, et saan oma kolleegidega hästi läbi 0,0% 3,3% 10,0% 54,4% 32,2% 

ESTPLY-s on hea ja avatud suhtumine uute töötajasse 2,2% 0,0% 20,0% 58,9% 18,9% 

ESPTLY-s saan usaldada oma kolleege 3,3% 5,6% 23,3% 44,4% 23,3% 

ESTPLY-s on kokkuhoidev ja tugev meeskonnatunnetus 5,6% 7,8% 21,1% 42,2% 23,3% 
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20.     * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väited info liikumise ja koostöö 

kohta üldiselt:    

väited 

1 – üldse ei ole 

oluline 

2 - pigem ei ole 

oluline 3 – nii ja naa 

4 - pigem 

oluline 

5 – väga 

oluline 

Mulle on oluline, et osakonnas on toimiv koostöö 0,0% 0,0% 4,4% 30,0% 65,6% 

Mulle on oluline, et tunnen end meeskonna olulise 

liikmena 0,0% 1,1% 7,8% 37,8% 53,3% 

Mulle on oluline, et minu arvamuste ja ettepanekutega 

arvestatakse  1,1% 0,0% 4,4% 40,0% 54,4% 

Mulle on oluline, et osakondade vahel toimib hästi info 

liikumine ja koostöö 0,0% 2,2% 6,7% 33,3% 57,8% 

Mulle on oluline, et saan piisavalt tööks vajaliku infot 1,1% 0,0% 2,2% 22,2% 74,4% 

Mulle on oluline, et tean, kust ja kelle käest infot otsida 0,0% 0,0% 4,4% 23,3% 72,2% 

Mulle on oluline, et olen hästi kursis organisatsioonis 

toimuvaga 1,1% 1,1% 7,8% 41,1% 48,9% 

      
21.     * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega oma info liikumise ja koostöö kohta 

ESTPLY-s:   

väited 

1 – üldse ei 

nõustu 

2 - pigem ei ole 

nõus 3 – nii ja naa 

4 - pigem 

olen nõus 

5 - nõustun 

täielikult 

Minu osakonnas on toimiv koostöö 4,4% 1,1% 14,4% 47,8% 32,2% 

Tunnen end meeskonna olulise liikmena 1,1% 4,4% 13,3% 36,7% 44,4% 

Minu arvamuste ja ettepanekutega arvestatakse  2,2% 5,6% 18,9% 48,9% 24,4% 

Osakondade vahel toimib hästi info liikumine ja koostöö 6,7% 4,4% 40,0% 34,4% 14,4% 

Saan piisavalt tööks vajaliku infot 1,1% 5,6% 14,4% 56,7% 22,2% 

Tean, kust ja kelle käest infot otsida 0,0% 2,2% 7,8% 47,8% 42,2% 

Olen hästi kursis organisatsioonis toimuvaga 1,1% 6,7% 37,8% 35,6% 18,9% 
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23     * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väited sinu jaoks ühe otsese juhi 

puhul üldiselt:    

väited 

1 – üldse ei ole 

oluline 

2 - pigem ei ole 

oluline 3 – nii ja naa 

4 - pigem 

oluline 

5 – väga 

oluline 

Mulle on oluline, et otsene juht oleks positiivse hoiakuga 0,0% 0,0% 5,6% 27,8% 66,7% 

Mulle on oluline, et otsene juht pakuks abi ja tuge 0,0% 1,1% 5,6% 33,3% 60,0% 

Mulle on oluline, et otsene juht kohtleb alluvaid võrdselt  1,1% 0,0% 0,0% 22,2% 76,7% 

Mulle on oluline, et saaksin tagasisidet enda tehtud töö 

kohta 1,1% 0,0% 7,8% 40,0% 51,1% 

Mulle on oluline, et juht tunnustab heade töötulemuste 

eest 1,1% 1,1% 14,4% 36,7% 46,7% 

Mulle on oluline, et minu juht innustab mind häid 

tulemusi saavutama 1,1% 0,0% 13,3% 40,0% 45,6% 

Mulle on oluline, et minu juht väärtustab minu tööd 1,1% 0,0% 1,1% 32,2% 65,6% 

Mulle on oluline, et minu otsene juht on oma töös 

asjatundik  1,1% 0,0% 1,1% 24,4% 73,3% 
      

24.    * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega oma otsese juhi kohta 

ESTPLY-s:    

väited 

1 – üldse ei 

nõustu 

2 - pigem ei ole 

nõus 

3 – nii ja 

naa 

4 - pigem 

olen nõus 

5 - nõustun 

täielikult 

Minu otsene juht on positiivse hoiakuga 2,2% 4,4% 8,9% 33,3% 51,1% 

Minu otsene juht pakub mulle abi ja tuge 1,1% 6,7% 13,3% 42,2% 36,7% 

Minu otsene juht kohtleb oma alluvaid võrdselt  5,6% 2,2% 15,6% 36,7% 40,0% 

Minu otsene juht annab mulle minu töö kohta 

tagasisidet 3,3% 4,4% 14,4% 50,0% 27,8% 

Minu otsene juht tunnustab mind heade 

töötulemuste eest 4,4% 4,4% 17,8% 43,3% 30,0% 

Minu otsene juht innustab mind häid tulemusi 

saavutama 4,4% 4,4% 17,8% 38,9% 34,4% 

Minu otsene juht väärtustab minu tööd 4,4% 2,2% 15,6% 43,3% 34,4% 

Minu otsene juht on oma töös asjatundlik  1,1% 5,6% 8,9% 41,1% 43,3% 
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26.     * Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad väited töökeskkonna kohta üldiselt:    

väited 
1 – üldse ei ole 

oluline 

2 - pigem ei ole 

oluline 
3 – nii ja naa 

4 - pigem 

oluline 

5 – väga 

oluline 

Mulle on oluline, et töötaja tunneks, et on ettevõtte jaoks 

tähtis 1,1% 0,0% 4,4% 40,0% 54,4% 

Mulle on oluline sõbralik töökeskkond 0,0% 1,1% 4,4% 27,8% 66,7% 

Mulle on oluline, et ettevõttes puuduvad lahendamata 

probleemid 2,2% 3,3% 10,0% 41,1% 43,3% 

Mulle on olulised ettevõtte ühisüritused  4,4% 6,7% 36,7% 27,8% 24,4% 

Mulle on oluline ettevõtte maine, kus ma töötan 1,1% 2,2% 6,7% 44,4% 45,6% 

Mulle on oluline, et saaksin töötada ühes töökohas 

vähemalt 5 aastat 3,3% 3,3% 17,8% 42,2% 33,3% 

Mulle on oluline, et saaksin soovitada oma töökohta ka 

sõbrale/tuttavale 3,3% 5,6% 22,2% 45,6% 23,3% 

27.    * Palun hinda, kuivõrd nõustud järgnevate väidetega töökeskkonna kohta ESPTLY-s:    

väited 
1 - üldse ei 

nõustu 

2 - pigem ei ole 

nõus 
3 – nii ja naa 

4 - pigem 

olen nõus 

5 - nõustun 

täielikult 

ESTPLY-s on töötaja ettevõtte jaoks tähtis 3,3% 3,3% 22,2% 52,2% 18,9% 

ESTPLY-s on sõbralik töökeskkond 2,2% 3,3% 24,4% 55,6% 14,4% 

ESTPLY-s puuduvad lahendamata probleemid 7,8% 17,8% 33,3% 28,9% 12,2% 

ESTPLY-s toimuvad ühisüritused 5,6% 17,8% 41,1% 24,4% 11,1% 

ESTPLY-s on hea maine 1,1% 5,6% 21,1% 52,2% 20,0% 

Ma tunnen, et soovin töötada ka  ESTPLY-s 5 aasta 

pärast 4,4% 7,8% 28,9% 34,4% 24,4% 

Ma soovitaksin ESPLY-d ka oma sõbrale/tuttavale 4,4% 7,8% 23,3% 51,1% 13,3% 
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29.   *  Palun hinda, kuivõrd olulised on järgnevad tegurid, mis motiveerivad sind tööd tegema üldiselt: (Selgitus: Motivatsioon on 

ajend, isiklik vajadus või soov tegutseda) 
 

tegurid 

1 – üldse ei ole 

oluline 

2 - pigem ei ole 

oluline 3 – nii ja naa 4 - pigem oluline 5 – väga oluline 

põnev töö 0,0% 0,0% 8,9% 52,2% 38,9% 

erialased arenguvõimalused 2,2% 0,0% 10,0% 48,9% 38,9% 

kaasaegsed töövahendid 1,1% 1,1% 5,6% 37,8% 54,4% 

töötasu 0,0% 2,2% 1,1% 13,3% 83,3% 

tulemustasu 2,2% 2,2% 2,2% 32,2% 61,1% 

koolitused 2,2% 5,6% 11,1% 43,3% 37,8% 

karjäärivõimalused 2,2% 3,3% 16,7% 41,1% 36,7% 

tunnustamine tehtud töö 

eest 1,1% 2,2% 16,7% 40,0% 40,0% 

stabiilne töökoht 0,0% 1,1% 6,7% 30,0% 62,2% 

meeldivad töökaaslased 2,2% 1,1% 3,3% 34,4% 58,9% 

sobiv tööaeg  1,1% 3,3% 2,2% 32,2% 61,1% 

ühisüritused 3,3% 7,8% 40,0% 27,8% 21,1% 

kingitused ja soodustused 3,3% 4,4% 21,1% 36,7% 34,4% 
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Lisa 4. Rahulolu ja tähtsuse/olulisuse vahelised seosed 

  

Faktor Ar Br Cr Dr Er Fr Gr Hr 

At Töömotivatsiooni 

ja töörahulolu 

faktorid üldiselt  

0,482
** 

       

Bt Töö   0,501
** 

      

Ct Karjäär ja areng    0,198      

Dt Tasustamine     0,079     

Et Kolleegid      0,446
** 

   

Ft Info liikumine ja 

koostöö  

     0,371
** 

  

Gt Otsene juht        0,175  

Ht Töökeskkond         0,440
** 

t = tähtsus/olulisus;  r = rahulolu; ** Seos on oluline tasemel 0,01 (p<0,01) 
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Lisa 5. Töötajate hinnangud tööga seotud teguritele  

 

 
Tööga seotud tegur 4,6 Tähtsus Rahulolu Wilcoxon test 

 M SD  SD Z p 

töövahendid 4,71 0,456 4 0,821 -5,763 0,000 

tööruumid 4,52 0,565 4,18 0,758 -3,755 0,000 

olme- ja puhkeruumid 4,28 0,704 4,34 0,69 -0,72 0,472 

tööriietus 4,38 0,919 4,16 0,911 -2,439 0,015 

töökaitsevahendid 4,48 0,64 4,2 0,69 -3,279 0,001 

tööaeg 4,41 0,701 4,04 0,792 -

3,454 

0,001 

tööülesanded 4,5 0,546 4 0,687 -

5,129 

0,000 

töökoormus 4,41 0,669 3,88 0,776 -

4,584 

0,000 

töötasu 4,79 0,462 4,01 0,989 -

6,051 

0,000 

tulemustasu/preemia 4,5 0,838 3,87 1,03 -

5,023 

0,000 

lisatasu teenimisvõimalus 3,96 1,016 3,58 1,091 -

3,514 

0,000 

soodustused 4,12 0,859 3,4 1,149 -

5,127 

0,000 

suhted töökaaslastega 4,51 0,723 4,31 0,774 -

2,021 

0,043 

suhted otsese juhiga 4,51 0,723 4,21 0,942 -

3,281 

0,001 

karjäärivõimalused organisatsioonis 4 0,75 3,58 0,924 -

3,803 

0,000 

ettevõttesisene info liikumine 4,5 0,64 3,58 0,912 -

6,284 

0,000 

tööleasumise toetamine ehk 

mentorlus 

4,17 0,753 3,79 0,772 -

3,566 

0,000 

enesearendamine 4,39 0,594 3,81 0,833 -

5,328 

0,000 

tunnustamine 4,11 0,8 3,64 0,891 -

4,119 

0,000 

ettevõtte maine 4,32 0,732 4,1 0,822 -

2,385 

0,017 

ühisüritused 3,62 1,012 3,46 0,973 -

1,518 

0,129 

innustav töökeskkond 4,27 0,684 3,78 0,804 -

4,881 

0,000 

M = aritmeetiline keskmine, SD = standardhälve, Z = statistiku väärtus (Wilcoxon test), p = statistiline 

olulisus. 
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Lisa 6. Töötajate hinnangud töörahulolu mõjutavatele teguritele  

 
Töörahulolu mõjutav tegur Tähtsus Tegelikkus Wilcoxon test 

 M SD M SD Z p 

Töö 8,9       

Mulle meeldib töö, mida teen 4,59 0,559 4,13 0,767 -

4,942 

0,000 

Töö on huvitav 4,47 0,565 4,01 0,841 -

4,572 

0,000 

Töö pakub pidevalt uusi väljakutseid 4,03 0,694 3,83 0,89 -

1,853 

0,066 

Töö võimaldab inimestega suhelda 3,64 0,852 3,73 0,992 -

0,893 

0,398 

Saan rakendada oma teadmisi ja 

oskuseid 

4,36 0,605 3,94 0,826 -3,96 0,000 

Karjäär ja areng 11,12       

Võimalus arendada oma teadmisi ja 

oskusi 

4,38 0,592 3,74 0,773 -

5,816 

0,000 

Võimalus täiendada end läbi 

koolituste 

4,16 0,733 3,44 0,949 -5,24 0,000 

Võimalus edasi liikuda 

karjääriredelil 

3,88 0,832 3,22 1,025 -

5,041 

0,000 

Kvalifikatsiooni tasemete 

määramine on läbipaistev 

4,24 0,769 3,38 1,023 -

5,891 

0,000 

Tasustamine 14,15       

Töötasu vastavus minu pingutustele 4,78 0,418 3,83 0,951 -

6,583 

0,000 

Tulemustasu teenimise võimalus 4,38 0,842 3,82 1,118 -

3,907 

0,000 

Kolleegid 17,18       

Saan oma kolleegidega hästi läbi 4,49 0,658 4,16 0,733 -

4,238 

0,000 

Hea ja avatud suhtumine uute 

töötajasse 

4,43 0,75 3,92 0,768 -

5,366 

0,000 

Saan usaldada oma kolleege 4,4 0,761 3,79 0,977 -

5,781 

0,000 

Kokkuhoidev ja tugev 

meeskonnatunnetus 

4,49 0,811 3,7 1,086 -

5,859 

0,000 

Info liikumine ja koostöö 20,21       

Osakonnas on toimiv koostöö 4,61 0,575 4,02 0,96 -5,23 0,000 

Tunnen end meeskonna olulise 

liikmena 

4,43 0,688 4,19 0,911 -

2,344 

0,019 

Minu arvamuste ja ettepanekutega 

arvestatakse 

4,47 0,69 3,88 0,922 -

4,714 

0,000 

Osakondade vahel toimib hästi info 

liikumine ja koostöö 

4,47 0,722 3,46 1,018 -

6,654 

0,000 

Saan piisavalt tööks vajaliku infot 4,69 0,63 3,93 0,832 -

5,637 

0,000 

Tean, kust ja kelle käest infot otsida 4,68 0,557 4,3 0,71 -4,01 0,000 

Olen hästi kursis organisatsioonis 

toimuvaga 

4,36 0,769 3,64 0,903 -

5,951 

0,000 
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Otsene juht 23,24       

Minu otsene juht on positiivse 

hoiakuga 

4,61 0,594 4,27 0,958 -

3,178 

0,001 

Minu otsene juht pakub mulle abi ja 

tuge 

4,52 0,657 4,07 0,934 -

4,079 

0,000 

Minu otsene juht kohtleb oma 

alluvaid võrdselt   

4,73 0,577 4,03 1,075 -

5,283 

0,000 

Minu otsene juht annab mulle minu 

töö kohta tagasisidet 

4,4 0,731 3,94 0,952 -

4,128 

0,000 

Minu otsene juht tunnustab mind 

heade töötulemuste eest 

4,27 0,832 3,9 1,028 -

2,866 

0,004 

Minu otsene juht innustab mind häid 

tulemusi saavutama 

4,29 0,782 3,94 1,053 -2,75 0,005 

Minu otsene juht väärtustab minu 

tööd 

4,61 0,631 4,01 1 -

4,757 

0,000 

Minu otsene juht on oma töös 

asjatundlik 

4,69 0,612 4,2 0,902 -

4,532 

0,000 

Töökeskkond 26,27       

Töötaja on ettevõtte jaoks tähtis 4,47 0,69 3,8 0,902 -

5,235 

0,000 

Sõbralik töökeskkond 4,6 0,632 3,77 0,822 -

6,324 

0,000 

Puuduvad lahendamata probleemid 4,2 0,914 3,2 1,114 -

6,483 

0,000 

Toimuvad ühisüritused 3,61 1,067 3,18 1,034 -

3,291 

0,001 

Ettevõttel on hea maine 4,31 0,788 3,84 0,847 -

4,235 

0,000 

Tunnen, et soovin töötada ettevõttes 

ka 5 aasta pärast 

3,99 0,977 3,67 1,071 -3,17 0,001 

Saan soovitada oma töökohta ka 

sõbrale/tuttavale 

3,8 0,974 3,61 0,968 -

1,576 

0,118 

M = aritmeetiline keskmine, SD = standardhälve, Z = statistiku väärtus (Wilcoxon test), p = statistiline 

olulisus. 
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