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SISSEJUHATUS 

 

Ettevõte on nagu püramiid, mis ei püsi püsti ilma vundamendita. Ettevõtte püsimise üheks 

oluliseks alustalaks on töötajad, kellest sõltub suuresti ettevõtte edukus. Töötajate töö 

panus ja lojaalsus sõltub paljuski nende rahulolust töö ja ettevõttega. Vaid rahulolevad 

töötajad saavad ettevõttele tagada rahuloleva klientuuri. Klientide rahulolust omakorda 

sõltub aga ettevõtte konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada töötajate rahulolu kaubaveoteenust 

pakkuva OÜs Vea, ning saadud tulemustele tuginedes teha ettevõtte juhtkonnale 

parendusettepanekuid. Uuritavaks ettevõtteks valis autor OÜ Vea, kelle põhitegevusalaks 

on kaubaveoteenuste pakkumine. Ettevõttes ei ole varem töötajate rahulolu uuritud. 

Eesmärgi täitmiseks püstitas autor järgmised uurimisülesanded:  

 

 anda ülevaade töörahulolu olemusest ning erinevatest töörahulolu teooriatest; 

 anda ülevaade ettevõttest OÜ Vea ning selle personalipoliitikast; 

 viia läbi töörahulolu uuring ettevõttes OÜ Vea, analüüsida uurimistulemusi ning 

saadud tulemustele tuginedes teha ettevõtte juhtkonnale parendusettepanekuid. 

 

Uurimistöö meetodiks valis autor e-vormi ankeetküsitluse meetodi ning uurimisvahendiks 

ankeetküsimustiku. Küsimustikule vastas 24 töötajat, kes kõik moodustasid ka valimi, 

seega oli vastamisaktiivsus 100%. 

Käesolev bakalaureusetöö on jaotatud kaheks peatükiks. Esimeses peatükis annab autor 

ülevaate töörahulolu olemusest, töörahulolu teooriatest ning töörahulolu hindamise 

meetoditest. Töö teises osas annab autor ülevaate osaühingus Vea läbi viidud personali 

rahulolu uuringu tulemustest. 
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1. TÖÖRAHULOLU OLEMUS JA SEDA MÕJUTAVAD 

TEGURID 

 

1.1 Töörahulolu olemus 

 

Töörahulolu on töötaja üldine nägemus enda tööst.[13] Töörahulolu näitab, kuidas töötaja 

tunnetab enda töö iseloomu, töökorraldust, suhteid teiste töötajatega. 1924-1927. aastal 

Hawthorne’i uurimustes kirjeldati esimest korda töörahulolu kui efektiivset stiimulit.[16: 

65]  

Töörahulolu on ametist või töö tegemisest kaasnev meeldiv emotsionaalne seisund. See 

demonstreerib töötaja rahulolu tööga. Töörahulolu saab vaadelda üldise seisukohaga kui 

ühe töötaja personaalse rahuloluna. Üksikindiviidi seisukohalt on rahulolematus enda 

tööga ja tahe tööd vahetada tavaliselt ebameeldiv ning tähendab vajadust vahetada 

elukutset. 1930. aastal hakati koostama mitmesuguseid küsimustikke, et mõõta rühma 

töössesuhtumist. Küsimustikus taheti saada töötajate poolt hinnangut töö olulisematele 

tunnustele, nagu pinge, vaheldus, töö raskus, tasu jms. Saadud hinnangute tulemuste 

summeerimisel leitud indeksit käsitleti kui tööga rahulolu või töömeeleolu, mille taset 

soovitati hoida nii kõrgel tasemel kui suudeti. Töössesuhtumist on kõige rohkem püütud 

siduda tööga rahulolu mõistega. Uuringud on näidanud, et töökaaslastega läbisaamine 

mõjutab suuresti töösse suhtumist. Ühe teadustöö käigus registreeriti eakamate inimeste 

töörahulolu ja tervisliku seisundit kajastavad tunnuse. 15 aasta pärast selgus, et töörahulolu 

oleks suutnud teistest näitajatest edukamalt  eluea pikkust ennustada.  

Rahulolu võib tähendada inimese suhtumist ja samas ka emotsionaalset seisundit. Kui 

inimene on enda tööga rahul, ei tähenda see veel seda, et ta on enda töö juures koguaeg 

heas tujus. Emotsionaalne seisund ehk rahulolu peegeldab vajaduste rahuldatuse taset, 

suhtumine aga vajaduste tugevust.  

Positiivse töössesuhtumise kõrgeima taseme puhul võib seda kirjeldada kui sisemisest 

vajadusest teha tööd. Sellisel juhul ei ole töö enam meede, vaid on eesmärk omaette. On 
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märgatud, et need, kes suudavad elus ise rohkem toime tulla ja kellel pole takistusi teistega 

suhtlemisel, tulevad paremini toime enda tööga ja kogevad sellest suuremat rõõmu. [17: 

46] 

Kui inimene ütleb, et talle meeldib ta töö, siis sellega ta väljendab enda hoiakut töö suhtes. 

[13] Üldist ja suhteliselt püsivat hinnangulist suhtumist mingisse nähtusse nimetatakse 

hoiakuks. Hoiak hõlmab tundeid, tõekspidamisi ja käitumist. Inimese elukogemused 

kujundavad peamiselt inimese hoiakud.  

Hoiak sisaldab kolme komponenti: 

1. kognitiivne ehk tunnetuslik koosneb arvamustest, tõekspidamistest, informatsiooni 

või teadmisi mingi nähtuse kohti. 

2. emotsionaalne komponent sisaldab meeleolu, suhtumist ja tunded, mis on antud 

nähtusega ühenduses. 

3. käitumusliku komponendi sisaldab inimese soovi ning oskumuslik käitumine 

vastavalt hoiakutele. 

Kuna hoiakute abil saab ennustada inimeste käitumist, siis pööratakse 

organisatsioonikäitumises hoiakutele suurt tähelepanu. Kahjuks pole see ikkagi nii kerge. 

Esmane teadatuntud hoiakute ja käitumise lahknevuse uuring toimus 1930. aastatel. 

Uuringu läbiviija LaPiere reisis hiinlastest paariga USAs. Nemad ööbisid 66 erinevas 

ööbimiskohas ja võtsid kasutusse 184 restorani teenuseid. Ainult Kalifornias keelduti neid 

teenindamast. Peale kuute kuud, uurija LaPiere saatis kirjad külastatud kohtadesse ning 

sarnastele külastamata jäänud organisatsioonidesse (kontrollgrupp) ja soovis hiinlaste 

teenindamist. Uurija sai vastuseid kokku 128. 92% nendest olid eitavad. Inimeste reaalne 

käitumine oleneb hoiakutest, samuti normidest, ootustest ja harjumustest. Kuna need neli 

faktorit on omavahelises seoses, siis saab järeldada, et hoiakute abil saab prognoosida 

tegelikku käitumist. Viidi läbi üks uuring, kus uuriti üliõpilaste suhtumist suitsetamisse. 

Avastati, et hoiakute, harjumuste ja normide kooskõla põhjustas nende tegelikku käitumist. 

Kui kooskõla polnud, kahanes tunduvalt ka mõju reaalsele käitumisele. Kui võtta 

ükshaaval, siis käitumine sai esmalt alguse harjumustest, järgnesid normid ja siis hoiakud. 

Seevastu hoiaku ja mingi teise stiimuli kombinatsioon prognoosis 81% reaalsest 

käitumisest, kui seda käsitletakse normide, kogemuste ja ootustega koostoimes. [16: 64] 
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Palju tähelepanu on suunatud hoiakute komponentide sisemistele ebakõladele. Inimese 

seisund on väga ebamugav, kui ta teab ühe nähtuse kohta vastuolulist informatsiooni. See 

viitab teadmisele, et hoiaku koostisosadesse kuuluvad teadmised, tunded, vastuolulised 

arvamused ning käitumissoovid. Sellist hoiakute elementide omavahelist sisemist ebakõla 

nimetatakse kognitiivseks dissonantsiks. Selle teooria idee poolest üritab inimene sisemise 

tasakaalu hoidmiseks sellistest vastuoludest hoiduda. Tasakaalu säilitamiseks korraldatakse 

ümber enda käitumist, tunnetust või informatsiooni tõlgendamist, mille põhjustas vastuolu. 

Muutused on tarvilised, kuna inimesel on kombeks käituda nii, et ta suudaks endast 

ülemmääraliselt lugu pidada.  [16: 64] 

Hawthorne’i uurimustöödes analüüsiti hoiakuid, mis loovad juhtide ja alluvate suhteid. 

Ülemuste, juhi ja tema alluvate vahelistes suhetes grupeeriti nelja erinevat tüüpi 

käitumuslikku filosoofiat. A-tüüpi hoiakuga juhi rõhutas sotsiaalset distantsi nii 

alamtöötajatest kui ka oma juhtidest. B-tüüpi juht kujutas suurt sotsiaalset distantsi 

alluvaist, ent juhi puhul minimeeris. C-tüüpi hoiakuga juht toonitas distantsi oma 

ülemustest ning pidas õigeks tihedalt suhelda alluvatega. D-tüüpi suhtlemisfilosoofiaga 

juht pidas õigeks vähest suhtlust mõlema poolega. Autorid kinnitavad, et tänu hoiakute 

eristamisele, suutsid nad mõista sotsiaalsete stiimulite olulisust. Kuna eelnevad uuringud 

vaatlesid tööliste probleeme üksikolendi tasandilt ehk siis psühholoogilisena. Teistsugune 

ja uudsem lähenemine lõi soodumused mõistmaks, tööga rahuloluga tekkivate 

mehhanismide arusaamiseks.[16: 64-65] 

Locke ja Lathan defineerivad töörahulolu kui nauditavat või positiivset emotsioonaalset 

seisundit enda tööst või töö kogemustest. Töörahulolu on tulemus töötaja arusaamisest 

sellest, kui hästi tema töö pakub talle neid asju, mis on olulised. Tuginedes Mitchell ja 

Lasani raamatule, on üldiselt organisatsioonikäitumises valdkonnas märgatud, et 

töörahulolu on üks tähtsamaid ja tihedamini õpitud subjekt. Fred Luthan peab oluliseks 

kirjeldada töörahulolu kolmel viisil[1: 4-5] :  

 Töörahulolu on emotsionaalne vaste töö olule. Sellisena ei saa vaadelda, vaid 

üksnes järeldada.  

 Töörahulolu on tihti kindlaksmääratud selle järgi kui hästi tulemus võrdub või 

ületab ootusi. Näiteks, kui töötajad organisatsioonis tunnevad, et nad töötavad 

kõvemini kui teised teises osakonnas ja saavad vähem töötasu, siis arvatavasti 

suhtuvad nad negatiivsemalt töösse, ülemusse ja teistesse töötajatesse. Teisest 
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küljest, kui tuntakse, et neid koheldakse hästi ja makstakse õiglaselt, siis 

tõenäoliselt suhtuvad nad enda töösse positiivsemalt.  

 Töörahulolu esindab mõningaid seotuid hoiakuid, mis on kõige tähtsamad 

omadused tööl, kuid millele on töötajatel erinev reageering. Luthani meelest on 

need: töö ise, töötasu, edutamisvõimalused, kontroll ja kaastöölised.[1: 4-5] 

Ettevõtted peavad olema kindlad, et nende töötajate töörahulolu on kõrgel tasemel. 

Kõrge tööga rahulolu on eeldus produktiivsuse kasvule, operatiivsusele, kvaliteedile ja 

klientide teenindamisele. Tuginedes Hesketile, mida rohkem on rahulolevaid töötajaid, 

seda rohkem kutsub see esile positiivseid sündmusi ettevõttes ning kokkuvõttes 

suurendab see ettevõtte tootlikkust. Teises uuringus tuleb välja, et töötajate rahulolu 

mõjutab töötajate produktiivsust, töötegemise säilitamist ja puudumist töölt. Töötajate 

rahulolu kehastab iga ettevõtte edukust. Talendikate töötajate säilitamine on ettevõtte 

edukuse seisukohalt väga tähtis.[3: 1-2] 

Töötajate rahulolul on suur mõju ettevõtte edukusele. Kõrge töötajate töörahulolu 

rahulolematuse määr on otseselt ühenduses ettevõtte töötajate töölt lahkumise määraga. 

Seetõttu, hoides töötajad rahuldatud nende karjääridega, peaks olema ettevõtja peamine 

prioriteet. On palju põhjusi, miks töötajad tõrjuvad ja lahkuvad töökohtadelt, hõlmates 

kõrget stressi, suhtlemisepuudust ettevõttega, tähelepanupuudust või limiteeritud 

võimalusi karjääriks. Juhtkond peaks aktiivselt töötama selle nimel, et neid faktoreid 

paremaks muuta, kui nende huviorbiidis on vähendada töötajate lahkumise määra.[10: 

1] 
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1.2 Töörahulolu teooriad 

 

Abraham Maslow on üks humanistliku psühholoogia ja transpersonaalsepsühholoogia 

rajajatest. Ta uskus, et täpne ja elujõuline teooria isiksusest ei tohi sisaldada ainult selle 

sügavust, vaid ka neid kõrgusi, mida iga indiviid suudaks saavutada. Maslow on suutnud 

muuta arusaama inimeste iseloomust ja inimvõimetest enam kui seda on suutnud teha 

keegi teine Ameerika psühholoogidest viimase 50 aasta jooksul. Maslowi mõju, nii otsene 

kui ka kaudne, kasvab jätkuvalt, peamiselt haridus-, tervishoiu- ja juhtimisvaldkonnas. 

Samuti kandub mõju edasi ka miljonitele ameeriklaste personaalsele ja sotsiaalsele elule. 

[6] Maslowi teooria kõige mõjuvam osa on vajaduste hierarhia mudel, mis sisaldab täies 

ulatuses inimeste siseveendumusi. [6] Ta veendus, et inimeste vajadused on omavahelises 

seoses. Hierarhia tipus asuvad vajadused ei saa tekkida enne kui madalamate tasemete 

vajadused on rahuldatud. Kui inimene on jõudnud hierarhias ülevalpool asetsevate 

vajaduste rahuldamiseni, siis ta ei taha enam leppida ainult allpool asetsevate vajaduste 

rahuldamisega. Kui mingi vajadus rahuldatakse, siis ei toimu vajaduse eemaldumine, vaid 

tekivad uued kõrgemad vajadused. Vajaduste rahuldamine toimub tsükliliselt. Näiteks me 

ei söö alalõpmata, vaid teatud aja tagant.[4: 110] 

Abraham Maslowi mudel koosneb viiest erinevast vajaduse tasemest: [4: 109] 

 Füsioloogilised vajadused – vajadused, mis on elu säilitamisel kohustuslikud. 

Näiteks hapnik, vesi, uni, toit. Tuginedes Maslowi teooriale, ei suuda inimene 

tunda kõrgemaid vajadusi enne kui füsioloogilised vajadused ei ole rahuldatud. [9] 

 Turvalisus –Kui füsioloogilised vajadused on rahuldatud, siis inimene hakkab 

pöörama tähelepanu turvalisusele, kuna enam ei ole ohtu füüsilisele ja 

emotsionaalsele kahjule. Turvalisuse all mõeldakse ohutut elupaika, tervishoiu 

olemasolu ja kättesaadavus, tagatus tööga, rahalist reservi. [9] 

 Kuulumine – Kui inimene on saavutanud füsioloogilised ja turvalisuse vajadused, 

hakkavad kõrgema taseme vajadused tähtsamaks muutuma, nagu näiteks 

kuuluvusvajadus. Kuuluvusvajaduse rahuldamine on seotud teiste inimeste 

koostoimele, milleks on : vajadus sõprade järgi, kuuluvustunne ja vajadus pakkuda 

ja saada armastust. [9] 
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Allikas:[4:109] 

Joonis 1. Maslow vajaduste hierarhia. 

 Tunnustus – Kui inimene on rahuldanud kuulumisega seotud vajadused, kerkib 

esile tähtsana tundmise vajadus. Tunnustust saab jaotada kaheks, sisemiseks ja 

välimiseks. Sisemised vajadused on seotud enesehinnanguga nagu näiteks 

eneseaustus ja teostus. Välimised tunnustuse vajadused on sotsiaalne staatus ja 

tunnustamine. Mõned tunnustuse vajadused: enesehinnang, teostus, tähelepanu, 

tunnustus, maine. [9] 

 Eneseaktualiseerimine – Eneseaktualiseerimine asub Maslowi vajaduste hierarhia 

tipus. Madalamate tasemete vajadused on rahuldatavad, kuid eneseteostuse  vajadus 

ei ole kunagi täielikult rahuldatud. Eneseaktualiseerivatel inimestel on järgmised 

vajadused: tõde, õiglus, elutarkus, tähendus. Eneseaktualiseeritud inimesed 

kogevad sagedasti kõrgpunkti kogemusi, mis on õnne- ja harmooniatunne. 

Tuginedes Maslow’ile on ainult väike protsent kogurahvastikust eneseteostamise 

tasemel.[9]  

Maslow hiljem lisas ühe taseme tunnustuse ja eneseaktualiseerimise vahele: vajadus 

teadmiste ja esteetilisuse järele.[9] 

 

Enese-
aktualisee-

rimine 

Tunnustus 

Kuulumine 

Turvalisus 

Füsioloogilised vajadused 
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Frederick Herzberg on kahe faktori teooria looja. Ta küsitles inimesi kahel juhul, siis kui 

inimesed olid õnnelikud ja oma tööga rahul ning siis kui tundsid vastupidist ehk polnud 

enda tööga rahul. Sel viisil, selgitas Herzberg välja rahulolu ja rahulolematuse ajendid ning 

sellel põhjal areneski välja kahe faktori teooria.[8: 111] 

Herzberg pidas vajalikuks jagada kõiki faktoreid kahte rühma: 

1) hügieenifaktor –Herzbergi uurimuse tulemusena, seostusid hügieenifaktorid ebasoodsate 

tunnete, töökeskkonna ja kogemustega. Üksnes keskendumine hügieenifaktoritele, ei taga 

töötajate täieliku rahulolu. Mõjuvateks teguriteks on ka veel motivatsiooni käsitlevad 

motiivid.[16: 66] 

Hügieeni faktorid: 

-palk, 

-töötingimused, 

-kindlustunne töö, 

-inimeste vahelised suhted , 

-kontrolli tihedus, ulatus. 

2) motivatsioonifaktor –Nendega on seotud positiivsete tunnete tekkimine. Peamiselt on 

motivatsioonifaktor seotud töö sisuga. Herzbergi meelest on viis faktorit, mis kujundavad 

kõrget rahulolu tööga [16: 66]:  

motivatsioonifaktorid: 

- tunnustus, 

- saavutused, 

- töö iseloom, 

- vastutus ja 

- areng tegevuses.  

Kolm viimast tegurit loetelust mõjutavad just tööga seonduvaid hoiakuid. [16: 66] 

Herzbergi teooria üle on palju arvustatud, kuna selle kasutamisel tuleb ette mitmesuguseid 

probleeme. Samuti on suhtutud skeptiliselt Herzbergi küsitlemisviisi, arvates, et inimesed 

üritavad vastata küsija ootustele, sest tahavad säilitada sotsiaalset tasakaalu. Siiski 

kasutatakse seda teooriat paljudes organisatsioonikäitumise õpikutes. Kahe-faktori teooria 
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sobib rohkem teenistujatele, vähem töölistele. Töötajate rahulolu välja selgitamisel on 

suurem osa hügieenifaktoril. [16: 66] 

Kultuurilised ja sooerinevused mõjutavad motivatsiooni- ja hügieenifaktori toimet. 

Uuringud on näidanud, et naised peavad tihti motiveerivaks ajendiks inimestevahelisi 

suhteid, mida Herzbergi käsitles kui üht osa hügieenifaktoritest. Uus-Meremaal kuulub 

töökaaslaste suhtlemine hoopis motivatsioonitegurite hulka. Analüüsides motivatsiooni- ja 

hügieenitegureid, saab iga töökorraldaja mõelda, mil viisil ta soovib inimesi paremini 

tahetud suunas mõjutada.[16: 66-67] 

David McClelland on pannud aluse laialt levinud vajadusteteooriale. Ta üritas A.Maslowi 

eneseteostusvajaduse teooria olemust selgitada. McClelland arvas, et inimese paremaks 

tundmiseks, tuleb põhineda kolmele vajadusele: 

1.) saavutusvajadus - mis kutsub esile soovi omandada paremaid tulemusi, riskima, 

lahendama raskeid probleeme, eelistama vastutusrikkaid situatsioone.[16: 73] 

2.) suhtlemis- ja liitumisvajadus – tekitab soovi luua ja hoida häid sõbralikke suhteid 

teistega, hakata rohkem jälgima teiste tundeid ja inimestevahelisi suhteid. Vajadust suhelda 

saab kirjeldada mitme tunnusjoone abil. Küsitlusest selgus, et suhtlemisvajadus mängib 

suurt rolli lähedastel sõprussuhetel, üksindushirmul, uute sõprade leidmisel, teiste 

abistamisel ning nende hoolimisel. [16: 73] 

3.) jõu- või võimuvajadus ajendab tahet kontrollida ja kallutada teiste käitumist, nende eest 

vastutust kanda. Tõekspidamised, vajadused ja väärtused reguleerivad selle vajaduse 

ilmnemist. [16: 73] 

David McClelland viis läbi uuringuid suurtes organisatsioonides, et selgitada välja nende 

vajaduste osa töörohkes tegevuses. Ta avastas, et USA suurte firmade juhtide edukust ja 

ettevõtluse fenomeni aitab kirjeldada saavutusvajadus. McClelland ja tema kaastöölised 

leiutasid treeninguprogrammi, mis aitas juhtidel paremini nende saavutusvajadust 

rakendada. 

Inimesed, kellel on kõrge saavutusvajadus, otsivad tavaliselt tööülesannetest isiklikku 

vastustust, hinnangut enda tegevusele ja eesmärkide saavutust. Need, kellel on suur 

suhtlemisvajadus, peavad töises tegevuses peamiseks suhteid inimeste vahel ning 

suhtlemisvõimalusi. Juhid, kellel on kõrge võimuvajadus, tahavad enam vahetult alluvaid 



12 

 

mõjutada, andes neile täpsemaid juhiseid ja hinnanguid. Kui vaadelda juhti, kellel on 

madal suhtlemisvajadus aga samas kõrge võimuvajadus, siis ta võib kujuneda 

autokraatseks juhiks. Häid juhte iseloomustab keskmisest kõrgem saavutusvajadus. [16: 

73-74] 

J. Stacy Adams võrduste teooria idee baseerub põhiasjal, et inimene tahab saada teistega 

töötasu võrdselt ning tal ei tohiks tekkida intuitsioon, et teda ära kasutatakse. Teooria on 

loodud üles tehtud jõupingutuste ja saadud tasu suhtele. Iga töötaja seab enda jaoks paika 

selle suhte. Oluliseks teeb selle see, et seda tajutaks, mitte matemaatilise suhte läbi. [17: 

66] 

Töötaja seisukohalt on kolm väljavaadet, et ta tajub, et tasu: 

1. on seoses jõupingutusega, 

2. on madalam kui tehtud pingutus, 

3. on suurem kui tehtud pingutus. 

Ühtlasi võrdleb inimene ennast ka teistega ning talle sobib olukord, kui talle tundub, et tasu 

ja töö vahekord on kas ühetaoline või isegi parem kui teisel. Kui tasu ja töö vahekord on 

aga teistel töötajatel parem kui temal, siis arvatavasti see ei rahulda seda inimest, kellel see 

halvem on ning ta pole rahul. Sellisel olukorral, kus üks tajub, et teise inimese töö ja tasu 

on paremas suhtes, on inimesel valida kahe võimaluse vahel: kas üritada samuti 

suurendada enda tasu või hoopiski vähendada jõupingutusi. Inimesed tavaliselt valivad 

teise võimaluse, mis on tegelikult lihtsam viis. Organisatsiooni jaoks oleks parem valik 

olnud esimene. Kui inimene tunnetab, et teisel inimesel on töö ja tasu suhe halvem kui 

temal, siis tavaliselt ei tee ta midagi. Sellises olukorras, üritab ta säilitada situatsiooni. [17: 

67] Osades ettevõtetes ei avaldata töötasusid, osades avaldatakse. Palkade 

mitteavaldamisega kaasnevad mõningad ohud, nagu näiteks valed oletused teiste palkade 

osas. Need oletused võivad olla väärad ning need tekitavad pingeid, kui inimestel 

puuduvad teadmised, missuguste tööde eest saadakse missugust tasu. Selle tõttu, kaob 

inimesel motivatsioon nõuda paremini makstavat tööd. [17: 67] 

J. Richard Hackman, Greg Oldham on töö omaduste teooria loojad. Nende hinnangul, 

tuleks töötajate töörahulolu ja motivatsiooni tõsta töö omaduste teoorias seletatud 

teguritega. Motivatsiooni aitavad tõsta selle teooria järgi 3 tegurit: [17: 65] 
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1. töötaja hindab enda tööd oluliseks, 

2. töötaja tajub enda tehtud töö eest vastutust, 

3. töötajal on aimu enda tehtud pingutuste eest tuleneva tulemusega. 

Nende kolme faktoriga on ühenduses 5 töö iseloomu: 

1. töö nõudmistest tulenevalt, oskuste ja kogemuste mitmekesisus; 

2. ülesande indentiteet; 

3. kohustuse olulisuse teadmine (missugusel tasemel on teiste töötajatega seotud); 

4. iseseisev (kui sõltumatult on võimalik kavandata töö ajakava ja kohustusi); 

5. tagasiside (teave töötaja sooritusedukuse kohta).[17: 65] 

Töötajate rahulolu suurendamiseks, töö kvaliteeti tõstmiseks, töötajate kõrgemaks 

motiveerituseks, puudumiste vähendamiseks ja tööjõu väiksemaks voolavuseks on välja 

toodud joonis 2.[17: 65-66] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas:[17: 65-66] 

Joonis 2. Töö omaduste teooria mudel 

 

Töö  

põhilised dimensioonid 

Psühholoogiliselt 

olulised näitajad 

Tulemused personali ja 

töö osas 

Oskuste mitmekesisus, 

ülesande selgus, üle-

sande tähtsus 

Töö olemuse ja 

tähenduse tunnetamine 

 

Autonoomsus 

 

Tagasiside 

Töö tulemuste eest 

vastutuse tunnetamine 

Töö tegelike tulemuste 

teadmine 

Töötaja arenguvajaduse 

suurenemine 

Tugev sisemine 

motiveeritus 

Töö teostuse kõrge 

kvaliteet 

Suur tööga rahulolu 

Tööjõu voolavuse ja 

puudumise madal tase 
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1.3 Töörahulolu mõõtmise vajalikkus ja hindamise meetodid 

 

Organisatsiooniuuringuid tehakse, et saada juhtimisotsuste sooritamiseks vajalikku 

informatsiooni organisatsiooni töötajatelt. Välistada ei saa ka seda, et ettevõttes toimub 

pidev tagasiside andmine juhtkonna ja alluvate vahel, kuid uuringu eelis on kõikide oluliste 

arvamuste käsitlemine. Samuti saab eeliseks nimetada anonüümsust, mis on oluliseks 

faktoriks sellele, kas vastatakse ausalt või mitte. Intervjueerides näost-näkku, ei pruugita 

välja öelda ausaid arvamusi. [14: 343]  

Uuringud organisatsioonis viiakse läbi erinevatel eesmärkidel. Kõige rohkem on uuritud 

töötajate rahuolu või/ja pühendumust tööga. Töörahulolu on tavaliselt seoses ettevõtte 

edukusega, mille tõttu üritatakse tõsta töötajate rahulolu tööga, et tõsta ettevõtte 

efektiivsust. Mida rohkem on töötaja enda tööga rahul, seda rohkem ta pingutab ja 

panustab ettevõtte tegevusse. Erinevad analüüsid on seda ka korduvalt tõestanud. [14: 343] 

Ettevõtte edukuseks ning oluliseks ressursiks on rahulolevad töötajad. Tänu rahuolu 

mõõtmistulemustele, saame ennustada töötajate umbkaudset tööstaaži ning nende käitumist 

keerulistel hetkedel. Oluliseks faktoriks on ka viis, kuidas rahulolu mõõta. Uuringud 

näitavad, et on erinevus nende töötajate vahel, kes on emotsionaalselt õnnelikud ja kes 

mitte. Õnnelikke töötajaid iseloomustab energiline suhtumine töösse, mis toob kaasa ka 

paremad töötulemused. Samuti avaldab töötaja emotsionaalne rahulolu mõju ka ettevõtte 

edaspidisele edule. Mitmed uurimustööd on ka näidanud, et töötajate pühendumist ja 

lojaalsust mõjutab rahulolu. Selliseid omadusi tahavad tööandjad näha uute töölesoovijate 

juures. Kahjuks on seda raske hinnata psühholoogiliste testide kaasabil, kuna raske on 

prognoosida uue töötaja käitumist ja rahulolu tulevasse töösse. Siiski on võimalus mõõta 

töötaja rahulolu töökeskkonda ja sellega seonduvaid tegureid. Need, kes näitavad üles 

suuremat rahulolu tööga, on valmis vastu võtma suuremaid kohustusi organisatsiooni 

heaks, kui töökohustuste hulgas. Samuti on suur roll töörahulolul töötaja karjääri pikkuses 

ühes ettevõttes. [12] 

Üha sagedamini käsitletakse inimesi kui meie kõige suurimat vara ning sellega ka 

lõpetatakse. Organisatsiooni resultatiivsus sõltub aga peamiselt töötajatest, nende töö 

tulemuslikkusest. Seetõttu tuleks käsitleda inimressurssi kui ettevõtte strateegiliste otsuste 

peamist tegurit. Inimeste jaoks tuleks luua ideaalid ja tähendused ning kasutada 
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eesmärgilisi strateegiaid nende juhtimisel. Kui inimestel puudub pühendus, on raskendatud 

heade tulemuste saavutamine ning teostamata jäävad ka paljud ideed.[15: 32] 

Organisatsiooni juhtkonna töötajate ergutamisest sõltub, kas töötaja on võimalikult 

produktiivne ja töötab ettevõtte edukuse huvides iga päev. Töötajale peaks meeldima tema 

enda ülemus ning tunda uhkust enda töökoha üle. Üheks suurimaks probleemiks Eestis on 

ülemuste suhtumine töötajatesse. Enda alluvatesse suhtutakse hoolimatult ning eeldatakse, 

et pidev tööjõu voolavus, ei mängi rolli organisatsiooni arengul. Kuna töötajaid valik 

tööturul on suur ja töötus kasvab, on ettevõtetel rahulolematuid töötajaid kergem välja 

vahetada uute vastu. Tööandja jaoks ei tule kasuks see, kui töötaja tunneb, et teda ja tema 

tööpanust ei hinnata. [2] 

Organisatsioonis toimivaks koostööks peaks eksisteerima tase, kus juhi ja alluvate 

vajadused langevad kokku. Eelkõige tuleb rahuldada elutarbelised vajadused,  see 

tähendab, et töötasu suurus peab olema küllaldane. Kui töötajal pole aimdust ettevõtte 

eesmärkidest ning ei saa olla üks osa ettevõtte otsuste läbiviimisel, pole kõrge töötasu ja 

suured soodustused piisavad. Selleks, et ettevõtte saavutaks planeeritud eesmärgid, tuleb 

need eesmärgid selgelt iga töötajaga läbi rääkida. Kaastöötajatega ja ümbritsevate 

inimestega suhtlemine on väga oluline. Tähtis on osata kuulata, suhelda ning vajadusel 

avaldada arvamust moel, et mitte laita teiste omi. Praktikad on näidanud, et juhi ja alluvate 

mõttemaailmad ning suhted sisaldavad eriarvamusi. Väiksed eriarvamused ei tähenda veel 

halba, kuid ei tohiks kujuneda välja suureks ja vaenulikuks. Organisatsiooni töötajat või 

alluvat saab pidada kui reklaamiks ettevõttele. Töötajate rahulolu saavutatakse tavaliselt 

väiksemate kulutustega kui seda on turunduskulud. Kes enda töötajatest niivõrd ei hooli, 

ürita läbi lüüa konkurentsis tellitud reklaamidega. Tõdema peab, et inimestevaheline side 

on toiminud aastatuhandeid ja töötab siiamaani väga edukalt. [2] 

Ühiskonnateadlased kasutavad mitmeid viise andmete kogumiseks. Esmased andmed on 

andmed, mida kogutakse kindla uurimustöö tarvis, kasutades, lähtudes probleemist, 

parimat viisi andmete saamiseks. Igal korral, kui kogutakse primaarseid andmeid, lisandub 

sotsiaalsesse teadusesse uusi andmeid. Andmete kogu või materjali, mida uurimustööde 

tegijate poolt tekitatakse, tehakse avalikuks kasutamiseks teiste uurijate jaoks. Selliseid 

andmeid kutsutakse sekundaarseteks andmeteks. Andmeid saab kasutada kirjeldamaks 

tänapäevaseid või ajaloolisi tunnuseid, võrrelda originaalse uurimustööga, 

korduvanalüüsiks, õpetamiseks ja õppimiseks. [7: 1] 
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Enamik teisejärgulistest andmetest koosneb kvantitatiivsetest andmetest, mis on 

informatsioon, mida on varem uuritud. Kvalitatiivne andmekogu sisaldab dokumente, 

audiokassette, videokassette või kassettide ümberkirjutisi. Teiseste andmete kasutamise 

eelis on andmete kiire kättesaadavus ning selle jaoks tehtavad kulud väiksemad.[7: 2] 

Kvalitatiivne andmekogumine ei sisalda numbreid ega arvulist hindamist. See hõlmab 

inimeste mõtlemist millegist ja kuidas ehk sisu inimsuhetest, inimkäitumisest ning mida 

nendega tehakse ja kuidas need toimivad. Uurimisobjekt ei sisalda ainult nähtusi ja 

kuuldusi vaid ka sõnade ja tegude kavatsusi, suhtumist, liikumapanevat jõudu ja 

mängusolevat panust. [8: 2] 

Tööstus, ettevõte, kontor jne on kõik kohad, kus töötajad veedavad enda elust ühe 

kolmandiku. Kui välistada peamisi vajadusi, on töökoht see, kus leitakse sõpru, 

elukaaslasi, või veel üldisemalt, koht kus kujunevad välja käitumis standardid. Mõõta 

inimeste rahulolu ei ole kerge probleem. Esmalt, tuleb esitada mõõtmisalus, et väljendada 

kvantitatiivset rahulolu.  Arvatavasti, ei ole võimalik leida rahulolu absoluutset 

mõõdupuud. Veel raskem oleks mõõta suhtelist rahulolu, eriti sellises kontekstis, kus 

näiteks muutub rahuolu peale mõnd tegevus.[19: 1] 

Tuginedes 2009 aasta Pennsylvania ülikoolist pärit uurijatele, töötajate kõrge rahulolu tase 

tööga avaldab positiivset mõju aktsionäride tulule. Kuna töötajate rahulolu mõjutab 

ettevõtte edukust, on ettevõtjad innukad mõõtma ja täiustama nende töötajate rahulolu 

hinnangut. Ettevõtjad saavad selleks kasutada mitmeid meetodeid, et mõõta töötajate 

rahulolu.[11] 

Kõige täpsem viis uurida välja töötajate rahulolu on hästi konstrueeritud töötaja rahuolu 

uuring. Töötajad annavad hinnangu mitmetele erinevatele tööalastele küsimustele või 

väidetele, mis on seoses nende tööga, kontrolliga ja töö keskkonnaga. Uurimuse tulemused 

teatatakse nii, et töötajate anonüümsus säiliks, lootes, et vastatakse ausalt. Uuringu 

küsimused tuleb sõnastada väga hoolikalt, kuna küsimustikus ei ole võimalust selgitada 

kahemõttelisi küsimusi või väiteid. Tuleb ettevaatlikult võrrelda väikseid osakondi või 

töögruppe. Nende tulemused võivad olla ebausaldatavad, kuna väike viga võib avaldada 

suurt mõju kui analüüsitakse vähe inimesi. [11] 

Fookusgrupi intervjuu eesmärk on vestluse käigus luua või tuua välja mingit kindlat sorti 

informatsiooni. Intervjuu koosneb väiksest inimgrupist ning administraatorist. 
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Administraatori töö on intervjuud hoida kontrolli all ning juhtida seda õiges suunas, et 

saada vastuseid varem ettevalmistatud küsimustele. Siiski, käitub administraator moel, mil 

vastajad tunneksid ennast mugavalt ning vastaksid vabalt. Arutleva intervjuu teema 

valitakse eelnevalt välja ja kooskõlastatakse tuginedes grupi nõudmistele. Järgmised 

eripärad eristavad fookusgrupi intervjuud võrreldes teiste grupiintervjuu tüüpidega: [5] 

 fokuseeritus, 

 informatsiooni saamiseks on mitu vastajat samaaegselt, 

 põhirõhk seatakse välisele stiimulile, 

 enamasti intervjuu läbiviija poolt etappideks jaotatud. 

Fookusgrupi intervjuul on enda kindlad eelised. Näiteks saadakse selle intervjuu 

tulemusena mingist kindlast teemast laiem perspektiiv või põhjalikum arusaam. 

Grupiintervjuu käigus võivad tekkida arvamuste lahkarvamused ja tugevad argumendid, 

mis kujundavad ümber inimese arvamuse ning suudab põhjalikumalt analüüsida enda 

seisukohti kui üksikisiku intervjuul. [5] 

Fookusgrupist saadava informatsiooni saab jagada kahte omavahel korrelatsioonis olevasse 

gruppi: [5]  

1. info grupiprotsesside kohta ehk mil viisil inimesed suhtlevad, millised on nende 

tunded, mõtted, hoiakud, väärtused indiviidi- ja grupi tasandil, 

2. andmed arutelu sisu kohta. 

Ettevõtted saavad kasutada fookusgruppe, et hinnata alluvate rahulolu. Fookusgruppi juhib 

treenitud korraldaja, kes tekitab arutelu ning selle käigus vastatakse küsimustele. 

Fookusgruppi intervjuu on palju andmemahukam ja annab kvaliteetsemat andmekogu kui 

üksikindiviidi intervjuu, kuna vestluse käigus jagatakse ideid üksteisele. Siiski, vastajad 

võivad olla vastamisel takistatud konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse puudumise tõttu. 

Häälekamate vastajate arutelu võib hakata domineerima vestlust, välja arvatud juhul kui 

juhendajal ei ole piisavalt oskusi juhtida gruppi dünaamiliselt.[11] 

Organisatsioonid saavad hinnata töötajate rahuolu taset tehes neile individuaalseid 

intervjuusid iga töötajaga. Intervjueerijad kasutavad info rikastamiseks jätkuküsimusi ning 
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paremaks arusaamiseks uurivad töötaja vastuseid. Kuna üksikindiviidi intervjuu ei ole 

anonüümne, siis pole võimalik säilitada anonüümsust uuringus. Tulemusena, võivad 

töötajad vältida vastuolulist vastamist. Üksikintervjuu läbiviimine on ajamahukas, eriti 

suurtes organisatsioonides. Üksikindiviidi intervjuu on selle tõttu ebatõhus ja kallis 

meetod, et koguda töötajate rahulolu andmeid. [11] 

Hea töörahulolu uuring tugineb töötajate poolt vastatud tagasisidest. Vahest võivad 

järgmised tegurid ebaõnnestuda uuringu: 

 keerulised väited-  küsimused võivad küsijale olla ilmselged, kuid vastajatele võib 

jääda segaseks. Selletõttu tuleks enne küsitluse üleandmist, lasta kontrollida, kas 

küsimused on arusaadavad ja üheselt mõistetavad. 

 anonüümsuse puudumine –Sageli ei julge töötajad vastata ausalt, kui nad teavad, et 

nende vastust ja nime saab kokku viia. Sageli ostetakse sisse uuring uuringu- või 

konsultatsioonifirmalt, tagamaks tehnilist anonüümsust, kes siis edastab uuringu 

tellijale ainult keskmiste andmete baasil koostatud tulemusraportid. Põhiline on, et 

vastaja tunneks täielikult, et tema vastused on ja jäävad anonüümsed. Uuringu käik 

tuleks vastajale lahti seletada, mitte piirduda ainult üldsõnalise anonüümsuse 

lubamisega.  

Tihtipeale juhtub seda, et uuringute jaoks ei tehta piisavalt ettevalmistusi. Kaalumata 

jäetakse ka uuringu eesmärk ja rakendusvõimalused, mille tulemused ei pruugi midagi 

kasulikku anda ning jäetaksegi uuringu tulemused kasutamata. Kui ettevõte on endale 

selgeks teinud küsitluse eesmärgi ja rakendusvõimalused enne uuringut, on ettevõttel 

võimalik uurimuse tulemusi kasutada tegeliku töö organiseerimisel. Nii saab näiteks tööga 

rahuolevaid töötajaid kui tähtsat konkurentsieelist ja tugevust võtta arvesse, kui ettevõte 

soovib langetada olulisi strateegilisi otsuseid. [12] 

Töötajate rahulolu uuringutel kasutatakse veebi-ja paberankeete, peamiselt aga 

kombinatsiooni mõlemast. Veebi- ja paberankeedid võimaldavad vastajal jääda 

anonüümseks, mis ajendab vastajat vastama ausamalt, erinevalt personaalintervjuust. Igale 

töötajategrupile tuleks pakkuda vastamiseks mitu lahendust. Seda sel põhjusel, et nad 

saaksid valida endale kõige  mugavama viisi vastamiseks. Kui küsitlus toimub arvutis, ei 

pruugi töötajad, kel puudub arvuti kasutamise kogemus, üldse vastatagi. Samuti inimesed, 

kes töötavad pidevalt arvuti taga võivad paberankeeti pidada vanamoeliseks. Veebiankeedi 
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eeliseks paberankeedi ees on andmete püsivus. Kui täidetakse ankeet arvutis, saab 

küsitluse koostaja need kohe arvutist kätte ning ei pea andmeid uuesti sisestama. Samuti 

võib paberankeedi pealt andmete üleviimine arvutisse põhjustada vigu sisestamisel.[14: 

361] 

Käesoleva bakalaureusetöös on kasutatud kvantitatiivset andmekogumise meetodit. 

Anonüümsete ankeetküsitluste abil kogutakse andmeid ning andmeteks on töötajate 

vastused ankeetküsimustele. Autor kasutab andmete saamiseks ankeetküsitlust, kuna 

personaalintervjuu on väga ajamahukas. Samuti raskendab individuaalset intervjuu 

läbiviimist asjaolu, et töötajatega on raske intervjuu aja kokkuleppimine, kuna töö on 

enamalt jaolt autode peal ja vahetustega ning töötajad on saabuvad Eestisse eri riikidest 

erinevatel aegadel. Intervjuul kaoks ka töötaja anonüümsus ning see võib mõjutada 

vastuseid. 
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2. OÜ VEA PERSONALI TÖÖRAHULOLU ANALÜÜS 

 

2.1 Ülevaade OÜ Vea-st 

 

OÜ Vea on tegutsenud alates 1996. aastast, teostades rahvusvahelisi kaubavedusi. 

Kaubaveo piirkondadeks on Eesti ja Euroopa Majandusüksuse riigid. Kaubavedu toimub 

“uksest ukseni”, vedades kaubakoguseid 1 kuni 34 euroalust. OÜ Vea viib läbi peamised 

kaubaveod 13,6m eurotreileritega, mis mahutavad maksimaalselt 34 EUR alust kaupa, 

kaaluliselt 25 tonni. Treileri mahutavuseks on 90-100 m³. Ettevõte omab ka 3m kõrgusega 

ja 100m³ mahutavusega Mega treilereid. Teostatakse ADR klassifikatsiooniga ohtlike 

ainete kaupade vedu. [18] 

Ettevõte teostab regulaarseid kaubavedusid iganädalaseltjärgmiste riikide vahel: Eesti, 

Holland, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Austria, Prantsusmaa, Soome, Sveits. 

Ühekordseid tellimusi tehakse järgmistesse riikidesse:Slovakkia, Tsehhi, Poola, Sloveenia, 

Inglismaa, Taani, Leedu, Läti, Ungari, Hispaania. 4-10 päevaga (olenevalt riigist) 

toimetatakse kaup Euroopast Eestisse ja vastupidi. Antud ettevõtte veoautodel on 

navigatsiooniseadmed, tänu millele on võimalik jälgida veoautode liikumist pidevalt 

reaalajas. [18] 

OÜ peamine eelis teiste konkureerivate ettevõtete ees on professionaalsed, pikaajalise 

töökogemusega, autojuhid.  CMR kindlustusega on kindlustatud veatavad koormad. [18] 

OÜ Veas töötab 24 töötajat. Ettevõte tegutseb nii Tartus kui ka Tallinnas.[18]. 

Tööjõu voolavus ettevõttele probleemiks ei ole. 2014 aastal lahkus töölt 3 töötajat ning 

ettevõttesse võeti tööle samuti 3 töötajat. 
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2.2 Uurimise eesmärk, valim ja metoodika 

 

Bakalaureuse töö eesmärgiks on välja selgitada OÜ Vea töötajate töörahulolu ning 

uuringutulemuste põhjal teha parendusettepanekuid ettevõtte juhtkonnale. Antud ettevõttes 

ei ole varem töötajate töörahulolu uuritud. Töötajate rahulolu uuringu tulemusena selguvad 

enim rahulolematust põhjustavad tegurid, millede osas juhtkonna poolt parendusmeetmete 

rakendamine aitab kaasa töötajate töörahulolu tõusule. Rahulolevad töötajad on ettevõttele 

lojaalsemad ning nende töötulemused üldjuhul ka paremad.  

Kokku töötab ettevõttes 24 töötajat, kes kõik moodustasid ka valimi. Küsimustikule vastas 

24 töötajat, mis teeb vastamisaktiivsuseks 100 % 

Uurimistöö meetodina kasutas autor e-vormi ankeetküsitlust ning uurimisvahendina 

küsimustikku (Lisa 1). Küsimustiku täitmine oli anonüümne. Vastajate kohta küsiti vaid 

tööstaaži ettevõttes ning vanust, selleks, et selgitada välja, kas esineb seoseid tööga 

rahulolu ja töötajate vanuse ning ettevõttes töötatud aastate vahel. Anonüümsuse faktor 

ankeetküsitluses annab vastajatele mugavuse küsimustele ausamalt vastata. Üksikindiviidi 

intervjuul ei säiliks anonüümsus ning see fakt võib kallutada vastajat vastama teistmoodi. 

Küsimustik koosnes 24 küsimusest, mis olid jaotatud 5 blokki (rahulolu tööga, töö 

tingimustega, juhtimisega, suhetega kolleegidega ning info liikumisega). Lisaks selgitati 

küsimustikuga välja, kuidas hindavad töötajad ettevõtte mainet, kas nad tunnevad, et on 

ettevõttele vajalikud ning kas nad näevad ka 5 aasta pärast ennast selles samas ettevõttes 

töötamas. Küsimused olid suletud ning vastajatel oli etteantud väiteid võimalik hinnata 5-

palli skaalal, kus 1 – ei ole nõus, 2 – pigem ei ole nõus, 3 – nii ja naa, 4 – pigem olen nõus, 

5 – olen täiesti nõus. 

Küsimustiku koostamisel lähtus autor töö teoreetilises osas käsitletud Herzbergi 2 faktori 

teooriast. 

Uuring viidi OÜ Vea töötajate seas läbi 08.05.2015-18.05.2015. Küsimustik edastati 

töötajatele paberkandjal. Autor edastas juhtkonnas töötavale töötajale küsimustiku google 

docsis ning vastused laekusid google docsi vastustesse. Autor sisestas töötajate vastused 

Excel programmi. Andmete analüüsiks kasutas autor tarkvaraprogrammi Microsoft Office 

Excel. 
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2.3 Uurimistulemused 

 

Uuringu käigus selgitas autor välja vastajate vanuse ja tööstaaži, selleks et vajadusel 

tuvastada seosed vanuse ja tööstaaži ning töötajate rahulolu vahel.Vanusegrupid olid 

küsimustikus ette antud järgmiselt: kuni 24, 25-40, üle 55. Küsimustikule vastajatest 

moodustasid enamuse 25-40 aastased töötajad (24-st töötajast 9),6 vastajat olid 

vanusevahemikus 41-55 ning 6 vastajat vanuses üle 55 aasta. Alla 24 aastaseid töötajaid 

veoautojuhi ametikohal oli vastajatest kaks (joonis 1). 

 

Joonis 3. OÜ Vea veoauto juhtide vanuseline jaotuvus 

Küsimustikus etteantud tööstaaž jaotus järgmiselt: alla 1 aasta, kuni 5 aastat ja üle 5 aasta. 

Küsimustikule vastajatest oli kolm töötajat töötanud ettevõttes alla 1 aasta, 11 töötajat 1-5 

aastat ning 10 töötajat üle 5 aasta (joonis 3). 

 

Joonis 4. OÜ Vea veoauto juhtide tööstaažiline jaotuvus 

Küsimustik koosnes 24 küsimusest, mis olid jaotatud 5 blokki: töötajate rahulolu tööga, töö 

tingimustega, juhtimisega, suhetega kolleegidega ning info liikumisega. Järgnevalt esitab 

autor kokkuvõtliku graafiku nende küsimuste blokkide kohta, näitamaks milliseid 

kriteeriume hindasid vastajad kõrgemalt ja milliseid madalamat (joonis 4). 
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Joonis 4.OÜ Vea personali tööga rahulolu 

Uuringust selgus, et kõige kõrgemalt hindasid vastajad rahulolu suhetega kolleegidega. 

Mõnevõrra madalamalt hinnati rahulolu juhtimisega, info liikumisega ning 

töötingimustega. Kõige madalamalt hindasid vastajad rahulolu tööga. 

Järgnevalt annab autor detailsema ülevaate uurimistulemustest, käsitledes igat küsimuste 

blokki ja neis sisalduvaid alaküsimusi eraldi. 

2.3.1 Rahulolu tööga 

 

Tööga rahulolu mõõdeti 7 küsimusega. Küsimus, mis käsitles töötajate töötasu vastavust 

tööpanusega, saavutas selles blokis kõige madalamahinnangu (keskmine oli 3,13) ning 

kõige kõrgemalt hindasid vastajad väidet „saan kasutada töös enda oskusi ja teadmisi” 

,keskmisega 4,04 (joonis 5). 
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Joonis 5. OÜ Vea töötajate rahulolu tööga keskmiste järgi 

Kõige suurem vastuste varieeruvus oli küsimuse puhul, mis käsitles rahulolu saadava 

töötasu eest, mille standardhälve σ = 1,10 (lisa 2). Kõige väiksema vastuste varieeruvusega 

oli väide „saan kasutada töös enda oskusi ja teadmisi, mille standardhälve σ = 0,69 (lisa 2). 

Rahulolu tööga võrdlemisel vastajate vanusegruppidega, selgus, et kõige kõrgem rahulolu 

on kuni 25 aastaste töötajate seas, mille keskmine on 3,63. Kõige madalam rahuolu tööga 

esineb 41-44 vanuste töötajate seas. 

Rahulolu tööga võrreldi ka tööstaažiga. Kõige kõrgemalt hindasid rahulolu tööga kuni 5 

aastat töötanud töötajad, keskmisega 3,60. Kõige madalamalt aga alla 1 aasta töötanud 

töötajad. 

 

Joonis 6. OÜ Vea töötajate rahulolu tööga 
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Kõige enam olid vastajad nõus või pigem nõus väitega ´´minu töö pakub võimalust 

eneseteostuseks´´, nii vastas 20 vastajat 24st. Samuti olid enamus vastajatest nõus või 

pigem nõus väidetega ´´saan kasutada töös oma oskusi ja teadmise´´ ning ´´minu töö on 

huvitav´´. Kõige rohkem ei nõustunud aga vastajad väidetega ´´minu töötasu on õiglane 

võrreldes tööpanusega´´ ning ´´olen rahul töötasuga´´. (joonis 6). 

2.3.2 Rahulolu töö tingimustega 

 

Kõige enam olid vastajad selle bloki küsimuste puhul rahul enda töötingimustega, mida 

vastajad hindasid 5 palli skaalal keskmiselt hindega 4,25. Kõige madalamalt hindasid 

vastajad aga väidet ´´töö ei ole vaimselt koormav´´, millest järeldub, et autjohid peavad 

oma tööd vaimselt koormavaks. Töö füüsilist koormust hinnati aga keskmiselt 3,63ga. 

(joonis 7). 

 

Joonis 7. OÜ Vea töötajate rahuolu töötingimustega 

Kõige suurema vastuste varieeruvusega oli väide, mis käsitles töö vaimset koormust 

(standardhälve σ = 1,35 (lisa 2)). Väikseima vastuste varieeruvusega oli aga küsimus 

töövahendite (veoauto) turvalisuse kohta (standardhälbega σ = 0, 59 (lisa 2)). 

Kõige kõrgem rahulolu töötingimustega esines kuni 25 aastaste töötajate hulgas, 

keskmisega 3,90. Kõige madalam rahulolu töötingimustega oli aga üle 55 aastaste 

töötajatel, mille keskmiseks kujunes 3,27.  
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Töötajate rahulolu töötingimustega võrreldi ka tööstaažidega. Kuni 5 aastat töötanud 

töötajad olid kõige rohkem rahul töötingimustega, mille keskmine on 3,82. Kõige madalam 

rahulolu töötingimustega oli aga alla 1 aasta töötanud töötajate hulgas, mille keskmiseks 

on 3,00.  

Kõige ühtsem oli vastajate hinnang väitele ´´töövahendid on turvalised´´, mille puhul 22 

vastajat 24st olid selle väitega nõus või pigem nõus. Tööd vaimselt koormavaks hindas 15 

vastajat 24st vastustega nõus või pigem nõus ning tööd füüsiliselt mitte koormavaks pidas 

13 vastajat 24st, hinnates seda väidet vastustega nõus või pigem nõus. Kõige enam olid 

vastajad selles küsimuste blokis kriitilised töö mõju osas tervisele. Nii vastas 6 vastajat 

24st, et nad pigem ei ole nõus või üldse ei ole nõus väitega ´´töö ei kahjusta tervist´´. 

(joonis 8). Nii töö tulemused kui töötajate püsimine ettevõttes on aga seotud nende 

tervisega, mistõttu soovitab autor juhtkonnal sellele küsimusele rohkem tähelepanu 

pöörata, korraldades näiteks töötajatele töötervishoiu/ohutuse alaseid koolitusi ning 

võimalusel soodustada sportimist ja tasuda osaliselt spaa või massaažiprotseduure.  

 

Joonis 8.OÜ Vea töötajate vastuste jaotus küsimustes „rahulolu töötingimustega”  

2.3.3 Rahulolu juhtimisega 

 

Rahulolu juhtimisega mõõdeti 4  küsimusega. Kõrgeima keskmise (4,21) sai väide „suhted 

juhtkonnaga on head”. Madalaima keskmise (3,21) aga väide „juht kiidab mind heade 

töötulemuste eest” (joonis 9). 
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Joonis 9. OÜ Vea töötajate „rahulolu juhtimisega ettevõttes” keskmise järgi 

Väikseima vastuste varieeruvusega oli küsimus, mis käsitleb töötajate tunnet selle kohta, 

kas nende juht hoolib neist, standardhälbega σ = 0, 76 (lisa 2). Suurima vastuste 

varieeruvusega küsimus oli aga töötajatele töö tagasiside andmise kohta, mille 

standardhälve σ = 1,05 (lisa 2). 

Rahulolu ettevõtte juhtimisega võrreldi ka vanusegruppide lõikes. Kõige rohkem olid 

juhtimisega rahul vanusegrupis 41-55 aastased töötajad (keskmine on 4,00). Kõige 

madalam rahulolu juhtimisega oli aga 25-40 aastaste hulgas, keskmisega 3,56. 

Töötajate rahulolu juhtimisega võrreldi ka nende tööstaažiga. Kõige rohkem olid 

juhtimisega rahul üle 5 aasta töötanud töötajad (keskmine on 3,8). Kõige madalam rahulolu 

juhtimisega oli aga alla 1 aasta töötanud töötajate seas, keskmisega 3,58 

Vastustega täiesti nõus või pigem nõus hinnati enim väidet ´´suhted juhtkonnaga on head, 

nii vastas 21 vastajat 24st.  Kõige rohkem ei olnud aga vastajad nõus väitega ´´juht kiidab 

mind heade töötulemuste eest´´. Nii vastas 6 töötajat 24st ning vastuse variandiga ´´nii ja 

naa´´ hindas antud väidet 10 vastajat. Samas on töötaja tunnustamine juhi poolt töötajatele 

väga oluline ning ei nõua ka lisakulusid töötajate motiveerimisel, nagu selgus teooriast, 

mistõttu soovitab autor sellele  küsimusele ettevõtte juhtkonnal rohkem tähelepanu pöörata 

(joonis 10). 
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Joonis 10. OÜ Vea vastuste jaotus küsimustes „rahulolu juhtimisega” 

2.3.4 Rahulolu suhetega tööl 

Rahulolu suhetega kaastöötajatega hinnati kahe küsimuse alusel. Kõrgema keskmise 

(4,38), sai väide ´´suhted töökaaslastega on head´´. Mõnevõrra madalamalt (4,25) hinnati 

väidet „kaastöötajad on sõbralikud ja vastutulelikud” (joonis 11). Vastuste keskmistest 

nähtub, et suhted töökaaslastega on ettevõttes head. 

 

Joonis 11.OÜ Vea töötajate rahulolu suhetega töökaaslastega 

Suurema vastuste varieeruvusega küsimus käsitleb kaastöötajate sõbralikkust ja 

vastutulelikkust, mille standardhälve on σ = 0,74 (lisa 2). Küsimus, mis käsitleb häid 

suhteid töökaaslastega on väiksema vastuste varieeruvusega, ning selle standardhälve on σ 

= 0,58 (lisa 2). 

Rahulolu suhetega töökaaslastega võrreldi ka vanusegruppides. Kõige kõrgem rahulolu 

suhetega töökaaslastega oli 41-55 aastaste töötajate hulgas, keskmisega 4,43. Kõige 

madalam rahulolu suhetega kaastöölistega oli 25-40 vanuste töötajate seas, mille 

keskmiseks on 4,22.  
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Vastajate rahulolu suhetega võrreldi ka nende tööstaažiga. Kõige kõrgem rahulolu 

suhetega kaastöötajatega oli kuni 5 aastat töötanud töötajate hulgas. Kõige madalama 

rahulolu suhetega kaastöötajatega oli aga alla 1 aasta töötanud töötajate hulgas.  

Kõige rohkem (13 töötajat 24-st) hinnati vastustega pigem nõus või täiesti nõus väidet, et 

suhted töökaaslastega on head. Täiesti nõus oli mõlema küsimuse korral 10 vastajat. 

Hinnangu „nii ja naa” sai kõige rohkem väide „kaastöölised on sõbralikud ja 

vastutulelikud”. Ükski vastaja ei hinnanud neid küsimusi vastustega „ei ole nõus” ega 

„pigem ei ole nõus” (joonis 12). 

 

Joonis 12. OÜ Vea vastuste jaotus küsimustes „rahulolu suhetega kaastöötajatega”  

2.3.5 Rahulolu info liikumisega 

 

Rahulolu info liikumisega mõõdeti ühe küsimusega. Rahulolu info liikumisega hindasid 

vastajad keskmiselt3,58 (joonis 13). 
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Joonis 13.OÜ Vea töötajate rahulolu info liikumisega ettevõttes 

Antud küsimuse (info kättesaadavuse ja liikumise kohta) vastuste standardhälve oliσ = 

0,88 (lisa 2). 

Rahulolu info liikumisega ettevõttes analüüsiti ka vanusegruppide lõikess. Kõige kõrgem 

rahulolu info liikumisega ettevõttes esines kuni 25 aastaste töötajate seas (keskmine 4,00). 

Kõige madalamalt hindasid rahulolu info liikumisega üle 55 aastase töötajad (keskmine 

3,33).  

Vastajate rahulolu info liikumisega ettevõttes võrreldi ka tööstaažide lõikes. Kõige 

kõrgemalt hindasid rahulolu info liikumisega kuni 5 aastat töötanud töötajad, keskmisega 

3,64. Kõige madalamalt aga alla 1 aasta töötanud töötajad, mille keskmiseks tuli 3,33. 

Kõige rohkem (13 töötajat 24-st) kasutasid vastajad vastusevarianti „pigem nõus” väite 

´´ettevõttes on info kättesaadav ja liigub hästi” puhul. Teine sagedasem hinnang oli „nii ja 

naa”, mida kasutas 7 töötajat 24-st. Täiesti nõus väitega „ettevõttes on info kättesaadav ja 

liigub hästi” vastas 2 töötajat. Üks töötaja ei olnud nõus selle väitega ning samuti üks 

töötaja kasutas antud küsimuse puhul vastuse variant „pigem ei ole nõus” (joonis 14). 

 

Joonis 14.OÜ Vea töötajate vastuste jaotus küsimuses „rahulolu info liikumisega” 

2.3.6 Ettevõtte maine ja töötajate töötamise perspektiiv ettevõttest 

Lisaks rahulolu puudutavatele küsimustele oli küsimustikku lisatud ka kolm küsimust, mis 

olid seotud töötajate hinnanguga ettevõtte maine kohta, töötajate nägemusega selle kohta, 

kas nad on ettevõttele vajalikud ning, kas nad näevad ennast ka 5 aasta pärast samas 

ettevõttes töötamas. Antud küsimused on olulised ettevõtte strateegilises juhtimises, sh 

personalistrateegia ja poliitika kujundamisel. 
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Joonis 15.OÜ Vea töötajate rahulolu „Ettevõtte maine ja töötajate töötamise perspektiiv 

ettevõttest” keskmine 

Suurima vastuste varieeruvusega küsimus käsitleb töötajate hinnangut ettevõttes töötamise 

nägemusest 5 aasta pärast, mille standardhälve σ = 1,02 (lisa 2). Väiksema vastuste 

varieeruvusega küsimus oli ettevõtte maine kohta, mille standardhälve σ = 0,51 (lisa 2). 

Töötajate rahulolu ettevõtte maine ja töötamise perspektiividega võrreldi ka 

vanusegruppides. Kõige rohkem olid nende küsimustega rahul 25-40 aastased töötajad, 

(keskmine 4.19). Kõige vähem olid rahul aga üle 55 aastaste töötajate hulgas. 

Rahulolu ettevõtte maine ja töötamise perspektiividega vaadeldi ka tööstaaži gruppides. 

Kõrgeimat rahulolu esineb kuni 5 aastat töötanud töötajate hulgas, keskmisega 4,06. 

Madalaim rahulolu ettevõtte maine ja ettevõttes töötamise perspektiiviga 5 aasta pärast oli 

üle 55 aastaste töötajatel, keskmisega 3,70.  

Uuringu tulemusena selgus, et ettevõtte mainet hindasid vastajad 5-pallisel skaalal 

keskmiselt 4,21 palliga. 4,04 palliga hinnati väidet ´´tunnen, et olen ettevõttele vajalik´´ 

ning 3,46 palliga väidet ´´„näen ennast ka 5 aasta pärast selles ettevõttes töötamas” (joonis 

15). 

Kõige rohkem (17 töötajat 24-st) vastati väitele „ettevõttel on hea maine” hinnanguga 

„pigem nõus”, mis on selle väite kõrgeima keskmise põhjus. Kõige vähem (10 töötajat 24-

st) kasutasid vastajad vastuse varianti „pigem nõus” väite „näen ennast ka 5 aasta pärast 

selles ettevõttes töötamas” puhul. Sama väite puhul anti aga kõige vähem vastuseid 
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vastusevariandiga ´´täiesti nõus´´, 3 töötajat hindasid seda väidet vastusega „pigem ei ole 

nõus” ja 1 töötajat vastusega „ei ole nõus” väitele „näen ennast ka 5 aasta pärast”. Antud 

küsimuse vastused olid suurima varieeruvusega. Väiksema vastuste varieeruvusega oli 

väide „ettevõttel on hea maine” (joonis 16). 

 

Joonis 16.OÜ Vea töötajate vastuste jaotus küsimustes rahulolu ettevõtte maine ja 

töötajate töötamise perspektiiviga 

2.3.7 Järeldused ja ettepanekud 

 

Kõige enam olid OÜ Vea töötajad rahul suhetega kaastöötajatega. Järgnes rahulolu 

juhtimisega, info liikumisega ja töötingimustega. Kõrgelt hindasid vastajad ettevõtte 

mainet ning suurem osa töötajatest tundis, et on ettevõttele vajalik. Üle poolte vastanutest 

näeb ennast ettevõttes töötamas ka 5 aasta pärast. Kõige vähem olid töötajad rahul tööga, 

kus madalamalt hinnati eeskätt töötasuga seotud küsimusi (joonis 17.) 

Personali töörahulolu OÜ Vea saab hinnata küllaltki kõrgeks. Siiski on osad faktorid, mis 

tõmbavad üldist keskmist alla, ning nendele tuleks tähelepanu pöörata. 

Vastajate vanuse ja rahulolu vahel tugevaid seoseid ei olnud. Töörahulolu keskmised 

jäävad iga vanusegrupi puhul 3-4 punti vahele. Mõnevõrra olid rohkem tööga rahul 41-55 

aastased töötajad ning mõnevõrra madalam oli rahulolu üle 55 aastastel töötajatel. 

Ka vastajate vanuse ja rahulolu töötingimustega vaheline seos oli nõrk. Mõnevõrra rohkem 

olid töötingimustega rahul kuni 25 aastased töötajad ning mõnevõrra vähem üle 55 

aastased. 
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Juhtimisega olid enim rahul 41-55 aastased töötajad, kuid seos vanuse ja rahulolu vahel oli 

ka siin nõrk. 

Uurimistulemustele tuginedes teeb autor ettevõtte Vea OÜ juhtkonnale järgmised 

parendusettepanekud: 

1. Töötajate peamiseks rahulolematuse faktoriks tööga rahulolu aspektis on töötasu õiglus 

võrreldes töökoormusega. Selle muutmiseks, tuleks leida võimalus, et tõsta töötajate 

töötasu, et nad tunneksid, et töötasu mida nad saavad, vastab nende tööpanusele. Teise 

variandina, võib pöörata tähelepanu töökoormusele, reguleerides seda töötajate vahel.  

2. Töötajate hinnangul on töötingimused head, kuid tööd peetakse vaimselt koormavaks. 

Veoautojuhi töö on pigem vaimne kui füüsiline, kuna sõidetakse pikki vahemaid väheste 

pausidega, ning peamine töö on istumine. Juhtkond võiks korraldada näiteks töötajatele 

töötervishoiu/ohutuse alaseid koolitusi ning võimalusel soodustada sportimist ja tasuda 

osaliselt spaa või massaažiprotseduure.  

3. Ettevõttes ollakse rahul juhtimisega, mille keskmine kujunes 3,73. Siiski on faktoreid, 

mis hoiavad keskmist allpool. Üheks faktoriks on juhtide vähene kiitus heade töötulemuste 

eest. Juhtkond võiks rohkem tähelepanu pöörata veoautojuhtide tööpanusele ning neid 

rohkem tunnustada, et töötajate rahulolu tõsta. Teiseks madalamaks faktoriks on juhi 

hoolivus töötajate vastu. Ettevõtte eestvedajad võiksid rohkem hinnata enda töötajaid, kuna 

töötajad on ettevõtte edu aluseks ning ilma nendeta poleks ettevõte nii edukas kui on täna. 

Töötajatele hoolivuse näitamist ei tohiks jätta päevale, mil töötaja reaalselt soovib töölt 

lahkuda. Hoolivust tuleks välja näidata pidevalt ning võtta enda töötajaid kui enda 

perekonda, et töötajatel oleks kodusem tunne ning see muudaks töötajat õnnelikumaks. 

4. Töötajate omavahelisi suhteid, sh sõbralikkust ja vastutulelikkust hindasid vastajad väga 

kõrgelt. Oli ka erandeid, mis näitab, et mõned töötajad ei tunne ennast kollektiivis hästi. Et 

töötajaid rohkem lähendada teeb autor ettepaneku korraldada ühisüritusi, tähistada 

sünnipäevi jne. Samuti aitab töötajaid avaneda meeskonnakoolitused. 

5. Info liikumisega olid vastajad enamvähem rahul. Suurem osa töötajaid ehk 13 töötajat 

24-st olid pigem nõus, et ettevõttes on info kättesaadav ja liigub hästi. Suur osa vastajaid 

vastasid ka „nii ja naa”, mis tähendab, et info liikumine ja selle kättesaadavus ei ole 

üksteise vahel võrdne. Osa töötajaid informeeritakse paremini kui teisi. Info ebaühtlane 
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edastamine ettevõttes võib tekitada ka inimeste vahelisi lahkhelisid, põhjusel, et ühtesid 

töötajaid peetakse tähtsamateks kui teisi. Autor soovitab siinkohal ettevõttel üle vaadata 

info liikumise juhtimine, analüüsida info liikumise operatiivsust ning tuvastada info 

liikumisega seotud probleemid töötajate lõikes. Üheks võimaluseks on selleks töötajatega 

perioodiliselt individuaalvestluste pidamine. Teise võimalusena aga üles täheldada info 

liikumisega seotud probleemid ja analüüsida neid sageduse ja juhtumi põhiselt. Samuti 

tuvastada info liikumise probleemide põhjustajad ja töötada välja meetmed nende 

kõrvaldamiseks. 

6. Rahulolu ettevõtte mainega oli kõrge. Samuti hindasid vastajad kõrgelt väidet ´´Näen 

ennast ka 5 aasta pärast selles ettevõttes töötamas´´. Siiski, mitte kõik vastajad ei näe 

ennast töötamas selles ettevõttes pikemas perspektiivis ning paljud vastajad vastasid antud 

väitele vastusevariandiga  ´´nii ja naa´´. Autor soovitab ettevõtte juhtkonnal antud küsimust 

arutada ka töötajatega individuaalvestluste käigus. 

Kokkuvõttes soovitab autor ettevõttel töötada välja töötajate motivatsiooni ja tunnustamise 

ning individuaalvestluste läbiviimise süsteem. Samuti soovitab autor regulaarselt viia 

ettevõttes läbi töötajate rahulolu uuringuid, et näha trende ja saada tagasisidet 

parendusotsuste mõjususe kohta. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töötaja rahulolu on tähtis nii töötajale, kui ka ettevõttele. Positiivse emotsiooniga ja 

õnnelik töötaja on ettevõtte jaoks tähtis. Rahulolevad ja tööd motiveeritud tegema töötajad 

loovad ettevõttele asendamatu väärtuse, nii igapäevaselt kui ka pikas perspektiivis. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada välja OÜ Vea personali töörahulolu 

ning uurimustulemuste põhjal teha parendusettepanekuid OÜ Vea juhtkonnale. Rahulolu 

määr antud ettevõttes oli üle keskmise, ehk peamiselt oldi rahul kõikide töörahulolu 

mõjutavate faktoritega. Igas uurimisvaldkonnas olid omad aspektid, mis vähendasid 

rahulolu taset. Rahulolu selgitati välja ankeetküsitluse abil, mis koostati tuginedes 

töörahulolu käsitlevale teooriale.  

Herzbergi teooria alusel koostatud anonüümsest ankeetküsitlusest selgus, et kõige rohkem 

oldi rahul suhetega kaastöötajatega, mille keskmine oli kõikide teistes küsimusteblokist 

kõrgeim (4,31). Järgneb rahulolu ettevõtte maine ja töötajate töötamise perspektiiviga, 

mille keskmine on 3,92. Kolmandaks on rahulolu juhtimisega, mille keskmine on 3,73. 

Peale seda järgneb rahulolu töötingimustega, mille keskmine 3,56. Kõige väiksemat 

rahulolu näitas tööga rahulolu (keskmisega 3,5). Uuringu tulemusest saab järeldada, et 

rahulolu OÜ Vea ettevõttes on küllaltki kõrge, kuigi on aspekte, millega oldi kõige vähem 

rahul ja nendele tuleks tähelepanu pöörata. 

Uurimustulemuse põhjal tegi autor OÜ Vea juhtkonnale mõningaid parendusettepanekuid 

töötajate rahulolematuse vähendamiseks ning rahulolu tõstmiseks. Alljärgnevalt on välja 

toodud parendusettepanekud: 

1. tõsta töötajate töötasu või alandada töökoormust. 

2. korraldada näiteks töötajatele töötervishoiu/ohutuse alaseid koolitusi ning võimalusel 

soodustada sportimist ja tasuda osaliselt spaa või massaažiprotseduure.  
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3. rohkem kiita ja hinnata töötajata tööpanust ettevõttesse. 

4. olla sõbralikum ja vastutulelikum kaastöötajate vastu. 

5. ühtlustada info liikumist töötajate vahel. 

6. leida põhjuseid, miks osad töötajad ei näe ennast 5 aasta pärast töötamas selles ettevõttes 

ning vajadusel teha muudatusi selle muutmiseks. 

Parendusettepanekuid arvesse võttes on OÜ Vea juhtkonnal võimalik vähendada töötajate 

rahulolematust ning rahulolutaset tõsta. Järgnevate rahulolu uuringute teostamisel tuleks 

antud uurimustöö võtta aluseks võrdlemisel, et vaadata, kas rahulolu tase on antud 

ettevõttes tõusnud või kahanenud.  
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LISAD 

 

Lisa 1. OÜ Vea töötajate töörahulolu-uuringu ankeet 

 

Lugupeetud ettevõtte OÜ Vea töötaja! 

Palun Teil osaleda OÜ Vea töötajate rahulolu uuringus, täites selleks alljärgneva 

küsimustiku. Küsimustik on koostatud Eesti Maaülikooli üliõpilase Taisto Vao 

bakalaureuse töö raames. Töötajate rahulolu uuringu eesmärk on välja selgitada kui rahul 

Te olete oma tööga ja ettevõttega üldiselt ning saadud tulemuste põhjal teha ettevõtte 

juhtkonnale ettepanekuid töörahulolu tõstmiseks. Küsimustiku täitmine on anonüümne 

ning saaduid vastuseid kasutatakse vaid üldistatud kujul. Küsimuste vastused on 5-palli 

süsteemis: 1 – ei ole nõus, 2 – pigem ei ole nõus, 3 – nii ja naa, 4 – pigem olen nõus, 5 – 

olen täiesti nõus. Õige vastuse korral tuleb klikkida õige vastuse ees asuvale ringile. 

Küsimustiku täitmine võtab aega orienteeruvalt 10 minutit. 

 

1. Minu töö on huvitav.   

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

2. Näen ennast selles ettevõttes töötamas ka 5 aasta pärast 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 
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3. Saan kasutada töös enda oskusi ja teadmisi. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus  

4. Töö pakub võimalust eneseteostuseks. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

5. Te olete enda palgaga rahul. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

6. Minu töötasu on konkurentsivõimeline. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

7. Minu töötasu on õiglane võrreldes minu tööpanusega. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 
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8. Olen rahul enda töötingimustega. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

9. Töövahendid on turvalised (veoauto).  

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

10. Töö ei kahjusta tervist.  

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

11. Töö ei ole vaimselt koormav.  

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

 

12. Töö ei ole füüsiliselt koormav. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – ei oska öelda 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 
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13. Suhted juhtkonnaga on head. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

14. Tunnen, et juht hoolib minust.  

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

15. Mulle antakse tehtud töö kohta tagasisidet. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

16. Juht kiidab mind heade töötulemuste eest. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

17. Suhted töökaaslastega on head. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 
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18. Kaastöötajad on sõbralikud ja vastutulelikud 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

19. Ettevõttes on info kättesaadav ja liigub hästi 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

20. Ettevõttel on hea maine. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

21. Tunnen, et olen ettevõttele vajalik. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 

22. Näen ennast ka 5 aasta pärast selles ettevõttes töötamas. 

1 – ei ole nõus 

2 – pigem ei ole nõus 

3 – nii ja naa 

4 – pigem olen nõus 

5 – olen täiesti nõus 
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23. Teie vanus. 

1 – kuni 25 

2 – 26-40 

3 – 41-55 

4 – üle 55 

24. Tööstaaž. 

1 – alla aasta 

2 – kuni viis aastat 

3 – üle viie aasta 

 

Täname vastatud küsimuste eest! 

  



45 

 

Lisa 2. Vastuste keskmised, standardhälve 

 

Väited Keskmine Standardhälve 

Rahulolu tööga    

1. Minu töö on huvitav. 3,79 0,88 

2. Minu töö pakub mulle rahuldust 3,58 0,93 

3. Saan kasutada töös enda oskusi ja teadmisi. 4,04 0,69 

4. Töö pakub võimalust eneseteostuseks. 3,17 0,70 

5. Olen rahul töö eest saadava tasuga. 3,42 1,10 

6. Minu töötasu on konkurentsivõimeline 3,38 0,77 

7. Minu töötasu on õiglane võrreldes minu 

tööpanusega. 3,13 

 

1,08 

Rahulolu töötingimustega    

8. Olen rahul enda töötingimustega. 4,25 0,68 

9. Töövahendid on turvalised (veoauto). 4,21 0,59 

10. Töö ei kahjusta tervist. 3,21 1,02 

11. Töö ei ole vaimselt koormav. 3,50 1,35 

12. Töö ei ole füüsiliselt koormav. 2,38 1,35 

Rahulolu juhtimisega    

13. Suhted juhtkonnaga on head. 4,21 0,78 

14. Tunnen, et juht hoolib minust. 3,67 0,76 

15. Mulle antakse tehtud töö kohta tagasisidet. 3,83 1,05 

16. Juht kiidab mind heade töötulemuste eest 3,21 0,98 

Rahulolu suhetega kaastöötajatega    

17. Suhted töökaaslastega on head. 4,38 0,58 

18. Kaastöötajad on sõbralikud ja vastutulelikud 4,25 0,74 

Rahulolu info liikumisega ettevõttes    

19. Ettevõttes on info kättesaadav ja liigub hästi 3,58 0,88 

Rahulolu kindlustundega ettevõttes    

20. Ettevõttel on hea maine. 4,21 0,51 

21. Tunnen, et olen ettevõttele vajalik. 4,04 0,69 

22. Näen ennast ka 5 aasta pärast selles ettevõttes 

töötamas. 3,46 

 

1,02 
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SUMMARY 

 

Employee satisfaction is important for employee and for organization success. Having 

emotionally positive and happy employees is vital for organization. Satisfactioned 

employees and motivated workers create irreplaceable value for organization in daily work 

life and in future.  

The purpose of this bachelor thesis was to indentify LTD Vea staff job satisfaction and 

based on research results, suggest improvements for higher employee job satisfaction. 

Job satisfaction in LDT Vea is over average, mostly with every job satisfaction related 

subject. There are some aspects, which have lower satisfaction rate than others. The job 

satisfaction among employees was found out by using job employee satisfaction survey, 

which based on job satisfaction theory. 

The most satisfactioned part of anonymous job satisfaction survey which based on 

Herzberg’s theory, is connections between coworkers with average 3,41. Second most 

satisfactioned aspect is organization reputation and workers working perspective. Third 

most satisfactioned aspect is leadership in organization with average 3,73.  Working 

conditions made to the fourth place with average 3,56. The least satisfactioned aspect in 

LTD Vea is satisfaction with job nature with average 3,50. Job satisfaction in LTD Vea is 

pretty high but there are some aspects which showed up less satisfaction and should be 

paid attention. 

To decrease job satisfaction, author made some suggestion to improve job satisfaction in 

LDT Vea: 

1. raise the salary or decrease work load. 

2. for example, arrange health/safety – related training or encourage sport activities and 

partly pay for massages or spa visits. 

3. show up more approval workers commitment for organisation. 
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4. be friendlier and approachable to others 

5. make sure that organization based information is reachable to all employees equally. 

6. find out and make changes to reason why some of the employees doesnt see themselves 

working in the future in LDT Vea. 

In order to decrease employee job satisfaction and raise job satisfaction, organization can 

consider using suggestions of improvements. For next job satisfaction survey, author 

should use this job satisfaction survey to make comparison to see, if job satisfaction has 

decreased or increased. 
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