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SISSEJUHATUS 

 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on selgitada välja Tartu Kivilinna Konsumi töötajate 

töörahulolu ja motivatsiooni ning uuringu tulemustest lähtuvalt teha juhtkonnale 

parandusettepanekuid. Eesmärgi saavutamiseks püstitas autor järgnevad uurimisülesanded: 

1) uurida motivatsiooni ja töörahulolu olemust, ning töörahulolu-uuringu vajalikkust, 

2) anda ülevaade töörahulolu käsitlevatest teooriatest, 

3) koostada ankeet uuritava ettevõtte töötajate töörahulolu ja motivatsiooni mõõtmiseks,  

4) viia läbi uuritavas ettevõttes töötajate töörahulolu ja motivatsiooni uuring ning analüüsida 

uuringu tulemusi, 

5) uuringu tulemustele tuginedes teha ettepanekuid Tartu Kivilinna Konsumi juhtkonnale. 

 

Uurimismeetodina kasutas autor kirjalikku ankeetküsitlust ning uurimisvahendina 

ankeetküsimustikku. Küsimustik on jagatud viieks  osaks – esimene osa käsitleb üldisi 

küsimusi töötajate kohta, teise osa moodustavad küsimused tööga rahulolu kohta, 

kolmandas osas uuritakse töökeskkonda, neljanda osa küsimused käsitlevad  ettevõtte 

juhtimisega seotud küsimused ning viiendas osas on vabade vastuse variantidega 

küsimused. Oma hinnangut igale väitele said töötajad anda viie erineva vastusevariandi 

vahel valides. Küsimustiku analüüsimisel kasutati viiepunktilist skaalat. Küsimustiku 

koostamisel on aluseks võetud Maslowi ja Herzbergi võrdluse teooria. Küsimustik  esitati 

paberkandjal kõigile töötajatele. Küsimustiku täitsid müüja ja klienditeenindaja 

ametikohtadel töötavad Tartu Kivilinna Konsumi töötjad.  

 

Käesolev bakalaureusetöö koosneb kahest osast – teoreetilisest ning empiirilisest. Töö 

teoreetilises osas annab autor ülevaate töörahulolu ja motivatsiooni olemusest,  ning nende 

mõõtmise meetoditest. Samuti käsitletakse antud osas töörahulolu ja motivatsiooni 

teooriaid. Töö empiirilises osas annab autor ülevaate uurimise meetoditest, valimist ning 

uuringu tulemustest. Uurimismeetodina kasutas autor kirjalikku ankeetküsitlust ning 

uurimisvahendina ankeetküsimustikku. Uuringu tulemustest lähtuvalt on töö lõpus välja 

toodud parendusettepanekuid. 
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1. TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI OLEMUS 

 

1.1. Töörahulolu olemus 

Töörahulolu võib pidada üheks oluliseks komponendiks inimese terviklikust eluga 

rahulolust. Rahulolu kui suhtumine, ei tähenda, et oma tööga rahulolev inimene peaks 

ilmtingimata töö juures pidevalt heatujuline  olema. Rahulolu kui emotsionaalne seisund 

kajastab vajaduste rahuldatuse astet, suhtumine aga vajaduste intensiivsust. (Türk, 2005 lk 

47). Tööga rahulolu näitab, kuivõrd positiivselt või negatiivselt tunnetab töötaja tööd, 

töökorraldust, suhteid töökaaslastega. Inimene võrdleb tegelikku olukorda oma 

tõekspidamiste ja väärtustega ning kujundab seejärel hoiaku, olles siis kas rahulolev või 

rahulolematu (Vadi 2004: 88). Tööga rahulolu on ametist või tööalasest tegevusest tulenev 

meeldiv emotsionaalne seisund, mis kajastab vajaduste rahuldatuse astet ja näitab, kuidas 

töötajale tema töö meeldib (Virovere et al. 2005: 46). 

 

Töötajate rahulolu tööga ja nende ettevõttes nö kinnihoidmine peaks olema iga ettevõtte  

juhi jaoks üks olulisemaid prioriteete. (Türk, 2005 lk 47). Lisaks on oluline, et töö pakuks 

töötajale piisavalt võimalusi arenguks. Samuti tuleb tähelepanu pöörata, et võimekamatele 

töötajatele pakutaks rohkem vastutusrikkamaid ülesandeid. (Herzberg). 

Uute töötajate värbamine ja ümberõpe, ajutised töötajad jmt nõuavad ettevõttelt palju 

rahalisi ressursse ja mõjutavad kogu ettevõtte edukust. Kuna ettevõte on üheskoos 

tegutsevate inimeste enamasti vabatahtlik ja koordineeritud sotsiaalne ühendus ehk 

inimkooslus, mille allüksused ja töötajad lähtuvad oma igapäevases tegevuses ühtsest 

eesmärgist (Türk 2005: 47), siis on väga oluline mõista, et mida rahulolevamad ja 

motiveeritumad on ettevõtte töötajad, seda enam panustavad nad oma tegevusega ettevõtte 

arengusse ja  ühtse eesmärgi saavutamisse. Rahulolevad töötajad on produktiivsemad, 

loomingulisemad ja rohkem pühendunud oma tööandjale. (Türk, 2005 lk 47). 

 

Esmakordselt kirjeldati tööga rahulolu Hawthorne´i uurimustes aastatel 1924-1927. 

Töörahulolu mõõtmiseks hakati 1930ndatel aastatel koostama mitmesuguseid 

küsimustikke, milles paluti töötajatel hinnata töö olulisemaid tunnuseid nagu töö raskus, 

pinge, vaheldus, tasu jm. Nende hinnangute summeerimisel saadud indeksit vaadeldi kui 

töömeeleolu või tööga rahulolu taset, mida soovitati hoida võimalikult kõrgel. Töörahulolu 

mõistet on defineeritud nii läbi emotsionaalse hinnangu kui ka hoiakute. „Hoiak on üldine 
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ja suhteliselt püsiv hinnanguline suhtumine mingisse nähtusesse“ (Vadi 2000: 86). 

„Hoiakud on väärtustega tihedalt seotud ja puudutavad inimese maailmavaadet; mõned 

nimetavad neid ka arusaamadeks või põhimõteteks“ (Mayo 2004: 97). Vadi (2000) on 

rõhutanud hoiakute seost väärtuste ja tõekspidamistega. Nad vahendavad väärtuste ja 

tõekspidamiste mõju käitumisele. Inimene võrdleb tegelikkust oma väärtustega ja 

kujundab seejärel hoiaku. „Vahetul kogemusel põhinevad hoiakud on tugevad ja neid on 

väga raske muuta“ (Brooks 2008: 44). Ka Griffin ja Moorhead (1986) käsitlevad 

töörahulolu hoiakuna ning märgivad, et töötajatel kujuneb hoiakute kogum näiteks palga, 

töötingimuste ja töö enda suhtes. „1997. aastal pakkus Spector, et enamus teadlasi on 

nõustunud, et töörahulolu on hoiakuline muutuja, mis kirjeldab, mida inimesed tunnevad 

oma töö vastu“ (Beam 2006: 170). 

 

Henne ja Locke (1985: 222-223) arvates on „töörahulolu (või tööga rahulolematus) töötaja 

emotsionaalne vastus/reaktsioon sellele, kuidas ta hindab konkreetset tööga seotud 

väärtust“. Kui inimesel on tööga seotud väärtused täidetud, siis tunneb ta meeldivat 

emotsiooni, vastupidisel juhul aga esineb tööga rahulolematust. Töörahulolu ja 

rahulolematus on tajutud erinevusega selle vahel, mida inimene töölt ootab ja mida ta 

tööga saavutades tunneb (Locke 1968). Locke märkis, et nende emotsioonide intensiivsus 

sõltub selle väärtuse olulisusest. Antud selgituse kohaselt on töörahulolu emotsioonidele 

tuginev reaktsioon, mis põhineb väärtustel.   

 

Mõisteid rahulolu ja motivatsioon ei saa päriselt samastada. Peretomode (1991) väidab 

Gibsonile toetudes, et need mõisted on küll omavahel seotud, aga mitte sünonüümid. 

Rahulolu on üks osa motivatsiooniprotsessidest. Dessler (2001) defineerib motivatsiooni 

kui isiku tugevat soovi mingis tegevuses olla hõivatud. Alas (2007) nimetab 

motivatsiooniks inimese sisemisi ajendeid, põhjuseid ja jõude, mis ta tegutsema panevad. 

Kui motivatsioon on enamasti indiviidi eesmärgile suunatud, siis töörahulolu on nii 

erinevate tegevuste kui selle eest saadava tasu kogemine positiivsena. Rahulolu töö mõne 

aspektiga võiks olla osaks indiviidi motiveeritusest töötada. (Peretomode, 1991). Kuna 

töötajate rahulolu on tihedalt seotud motivatsiooniga, saab rahulolu tööga suurendada 

töötajate motivatsiooni tõstmisega.  
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1. 2. Motivatsiooni olemus 
 

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

tegevust. Motivatsioon jaguneb välimiseks ja sisemiseks. Väline motivatsioon on seotud 

„käega katsutava“ tasuga, näiteks palk, turvalisus, töökeskkond ja töötingimused. Sisemine 

motivatsioon on enam seotud psühholoogilise tasuga - võimalus rakendada oma võimeid ja 

olla tunnustatud. (Alas 2001, lk 114).  Matteson (1989) on toonud välja, et motivatsiooni 

teooriat ei saa käsitleda käitumise teooria sünonüümina. Motivatsiooniks saab nimetada 

teatud liiki käitumisharjumusi. Käitumine on üldjuhul ajendatud motivatsioonist, kuid 

samas on see ka bioloogiliselt, kultuuriliselt ja olukorrast lähtuvalt määratletud.  

 

Motivatsioon määrab inimese töösse suhtumise. Sellega kaasneb sageli arvamus, et tehtav 

töö on huvitav ning  mõtlemist, otsustamist, enesetäiendamist ja kõikide võimete 

rakendamist nõudev. Motiveeritud inimesed saavad oma tööga paremini hakkama ja 

tunnevad sellest suuremat rõõmu. (Alas 2001, lk 114). Motivatsioon mõjutab, kuidas 

inimene tööd teeb. Oluline on seejuures kuivõrd huvipakkuv ja keeruline töö talle on, 

millisel määral pakub töö oma mõtete ja ideede rakendamist ning kui palju on võimalik 

näha töö tulemust ning saada tagasisidet. (Malberg 2005, lk 14). Üheks oluliseks faktoriks 

on inimeste emotsionaalne intelligentsus. Emotsionaalselt intelligentsed inimesed oskavad 

ennast ja teisi paremini motiveerida. Oma emotsioonide juhtima õppimise kaudu saab 

inimene rakendada tundeid eesmärgi teenistusse, seega õpib ta ennast motiveerima. 

Kõrgema emotsionaalse intelligentsusega inimesed loovad tugevamaid suhteid, 

motiveerivad paremini ennast ja teisi, on ettevõtlikumad ja loomingulisemad, lisaks 

suudavad tegutseda pingelistes olukordades edukamalt ning on efektiivselt töötavad juhid. 

(Virovere, Alas, Liigand 2005,  lk 59). 

 

Motiveeritud töötaja soovib töö kiiresti ära teha. Ta ei kasuta võimalusi aja venitamiseks. 

Ta tahab kiiresti ühe tegevusega lõpetada, et järgmiste juurde edasi liikuda. Motiveeritud 

inimesel on tavaliselt hea olla, tal on lõbus tuju. Töötaja jaoks on olulise tähtsusega ka 

töötasu ja preemiad, aga ka palgatõus, aktsiaoptsioonid ning pensionisüsteemid. Töö 

tasustamise ja stimuleerimise süsteeme tuleb kasutada loominguliselt ja nii, et oleks 

tagatud nende orienteeritus strateegia elluviimiseks vajalike tulemuste saavutamiseks. 

(Leimann, Skärvad, Teder, 2003, lk 255). 
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Üks põhilisi determinante juhtimises ja töötajate motiveerimisel on organisatsiooniline 

kontekst ja käitumine. Keskkonnasõbralike motivatsiooni teooriate kohaselt põhineb 

inimeste ja organisatsiooni vaheline interaktioon pideval tunnetuslikul retsiprooksusel ja 

vaikival mõjutamisel. Seega töötaja motiive ja käitumist mõjutavad järgmised tegurid: 

kuidas organisatsioon kohtleb oma liikmeid, asutuse liik, missugust võimustruktuuri 

kasutatakse, samuti millised normid ja väärtused toimivad üheaegselt. (Bowditch, Buono 

1990,  lk  70). Kui inimene ei ole nõus võtma vastu ühekordseid ja lühiajalisi 

lisaülesandeid, on tegemist tõsise motivatsiooniprobleemiga ehk siis juhtimisveaga, mis on 

alguse saanud juba pikemat aega enne selle väljendamist. (Lehtsaar 2004, lk 175). 

 

Töötamine on erinevatel inimestel seotud erinevate motivatsiooniteguritega. Valdav osa 

inimestest vajavad teatud minimaalset raha ning on selle teenimise nimel valmis taluma ka 

veidi rahulolematust. Samas teatud osa inimestest on nõus aktsepteerima suuremat 

rahuolematust kõrgema palga nimel. (Morris 1994, lk 29). Mitmed uurimused tõendavad, 

et noortel inimestel on vähem motivatsiooni põhiliselt nendes valdkondades, kus 

tööülesande otstarve pole otseselt nähtav. Lisaks esineb neil ka vähem motivatsiooni 

valdkondades, kus arenemisvõimalusi on vähe või ei saa silmaringi avardada või 

suurendada materiaalset heaolu. (Steiger 1997, lk 44). 

 

Töö annab inimesele võimaluse nii sisemise kui ka välimise rahuolu saavutamiseks. Tööga 

on võimalik saavutada väline heaolu, näiteks suurem palk annab paremad majanduslikud 

võimalused jne.  Sisemist rahuolu võib saavutada teatud erialaste oskuste rakendamisega, 

karjääriredelil tõusmisega ja tunnustusega tööl. Raha on inimeste jaoks oluline, kuna see 

võimaldab rahuldada kõige esmasemaid vajadusi. Raha pole oluline ainult kaupade ostmise 

jaoks, vaid see võimaldab tunnetada inimesel oma väärtust, tõsta enesehinnangut ning 

saavutada teiste inimeste lugupidamist. (Armstrong 1983, lk 195). Töötasu peab innustama 

töötajaid paremaid tulemusi saavutama. Loomulikult huvitab iga tööandjat küsimus, kas 

inimesed hakkavad paremini tööle, kui neile töö eest suuremat palka maksta. (Alas 1998, 

lk 98).  Mida suurem on palganumber, seda tähtsam on töö ja seda tähtsam isik seda teeb. 

Palk, täpsemini sissetulek, on pigem staatuse ja mõjuvõimu, edukuse ja haarde sümbol. 

Sissetulekute alusel võrreldakse oma staatust ja positsiooni nii organisatsioonis, tööturul 

kui ka ühiskonnas. Raha on vahend, mille saab vahetada nii tarvilikeks kui ka tarbetuteks 

hirmkalliteks esemeteks. (Malberg 2005, lk 111).  
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Tiheneva konkurentsi tingimustes toimetulemiseks on organisatsioonile oluline omada 

kõrge motivatsiooniga kompetentseid töötajaid. Üks olulisemaid põhjuseid, miks inimesed 

töötavad, on raha teenimine. Ka need, kes väidavad, et nad teevad tööd sellepärast, et see 

pakub neile rahuldust, peavad selle töö eest saama äraelamiseks vajalikku raha. Vastasel 

juhul on nad tööga rahulolule vaatamata sunnitud teist töökohta otsima. (Alas 1998, lk 98).    

 

 

1.3. Töörahulolu ja motivatsiooniteooriad 

 

1943. aastal avaldas Ameerika psühholoog Abraham Maslow praeguseks kuulsa vajaduste 

hierarhia teooria. Kuigi tema teooria põhines mõnede neurootiliste isikute kliinilisel 

vaatlusel, on seda hiljem hakatud kasutama kogu inimkäitumise selgitamiseks. (Kreitner, 

Kinicki 1992, lk 167).  Maslow eristas viit erinevat vajaduste taset, mida on kujutatud 

alltoodud joonisel 1. Ta väitis, et inimese vajadused kasvavad hierarhiliselt alt ülesse ning 

kõrgema taseme vajadused ei teki enne, kui madalama taseme vajadused on rahuldatud. 

Kui inimene on juba jõudnud ülevalpool asetsevate vajaduste rahuldamiseni, ei taha ta 

enam piirduda ainult allpool olevate vajaduste rahuldamisega. Vajaduste rahuldamine ei vii 

vajaduste kustumisele, vaid hoopis uute kõrgemate vajaduste tekkeni. Vajaduste 

rahuldamine on tsükliline. Ühest ja samast vajadusest juhinduv käitumine väljendub igal 

inimesel erinevalt. (Alas 2001, lk 115). 

 

 

Joonis 1.  Maslow vajaduste hierarhia püramiid. Allikas: (Alas 1997) 

 

Indiviidi seisukohast on tähtis, et esmalt oleksid rahuldatud kõige madalamad vajadused.  



 

9 

 

Järgmisel kohal on turvatunne, näiteks emotsionaalne vajadus tunda end turvaliselt 

perekonna ja sõprade keskel, vajadus olla kaitstud tööõnnetuste eest ning alalise töökoha 

olemasoluga ja elatise hankimisega seotud turvalisusvajadus. Kui see tase on saavutatud, 

sihitakse veelgi kõrgemale ning eesmärgiks on sotsiaalsete vajaduste rahuldamine.  Edasi 

on järjekorras vajadus olla teiste poolt lugupeetud ja alles kõikide eelnenud vajaduste 

rahuldamine loob eeldused loovaks, arendavaks tegevuseks ehk eneseteostuseks. 

(Joutsenkunnas,  Heikurainen 1997,  lk 84).  

 

Veel mõistis Maslow, et tema hierarhia ei ole jäigalt paigas, näiteks võib mõne inimese 

jaoks olla enese väärtustamine märksa võimsam motivaator kui armastus- ja 

kuuluvusvajadus. Samuti võib juhtuda, et mõne loomingulise isiksuse jaoks võib 

eneseteostus asendada füsioloogilisi vajadusi.  Esineda võib ka vastupidist olukorda: mõni 

inimene ei soovigi kunagi rahuldada kõrgemaid vajadusi, vaid piirdub füsioloogiliste ja 

sotsiaalsete vajaduste rahuldamisega. (Brooks  2008, lk 73). Oma karjääri alguses märkas 

Maslow, et teatud vajadused on inimeste jaoks teistest vajadustest tähtsamad. Näiteks, kui 

ollakse näljane ja janune, siis esmalt seatakse eesmärgiks kustutada janu. Ilma toiduta võib 

inimene olla mitu nädalat, kuid ilma veeta vaid mõned päevad. Seega on janu tugevam 

vajadus kui nälg. Paralleele võib tuua ka järgmise sarnase situatsiooniga: kui inimesel on 

janu, kuid samal ajal tekib lämbumisoht, siis on primaarseks vajaduseks hingata. (Boeree 

2006).  Maslow (2000) on väitnud, et kui teatud vajadus hakkab inimeses domineerima, 

võib ka kogu tema filosoofiline maailmapilt muutuda. Äärmiselt näljane inimene võib 

arvata, et kui tal oleks terveks ülejäänud eluks olemas toit, oleks ta alati õnnelik ning ei 

soovikski midagi muud. Elu defineeritakse sellisel juhul toitumise järgi. Kõik peale toidu 

defineeritakse kui ebaoluline. (Maslow 2000). 

 

Maslow väitis, et madalam vajadus ei pea olema tingimata täiesti rahuldatud enne, kui 

inimene tunneb motivatsiooni asuda kõrgemate vajaduste täitmise kallale. Madalama 

taseme vajadused on hiljemgi teatud määral olulised. Alati ei saa eeldada, et enne 

eneseteostuse otsinguid on kõht kindlasti täis ning inimest tunnustatakse sotsiaalselt. Siiski 

pöörab inimene madalama taseme vajadustele tähelepanu, kuni need on rahuldatud. 

Maslow väitis ka seda, et tema teooria on üsna universaalselt rakendatav, mitte 

etnotsentriline ega kultuurimõjutustega. (Brooks  2008, lk 73). 

 

Väärtuseid saab vaadelda kui normatiive, mis aitavad inimesel seada eesmärke ning teha 
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otsuseid, kuidas eesmärke ellu viia. (Vadi 2003, lk 227). Maslow püramiidi töötajatele 

rakendamisega ilmneb mitmesuguseid raskuseid. Oluline on märkida, et ta ei 

modelleerinudki seda juhtimisvahendiks ega organisatsioonis kasutamiseks. Lisaks ei 

kinnita püramiidi ka empiirilised uuringutulemused. Välja on toodud hulk probleeme ja 

puudujääke. Kõrgemaid vajadusi rahuldatakse tihti väljaspool tööd. Indiviidid erinevad 

üksteisest ja seetõttu väärtustavad nad erinevaid vajadusi. (Brooks 2008,  lk 73).  

Väärtused näitavad inimese isiklikke uskumusi, kuidas peaks käituma. Seega väärtused ei 

näita alati, kuidas inimene tahab või soovib käituda, vaid kirjeldavad inimese ootuseid 

sotsiaalsel viisil oma vajaduste rahuldamiseks. (Vadi 2003, lk 227). 

 

Uuringud on näidanud, et kui juht organisatsioonis karjääriredelil tõuseb, siis tema vajadus 

turvalisuse ja kaitstuse järele üldiselt väheneb, samal ajal aga sotsiaalsed, tunnustamis- ja 

eneseteostusvajadused kasvavad. Sama uuringu tulemustest nähtub, et inimese kõrgemad 

vajadused saavad harva rahuldatud - ta püüdleb pidevalt parema staatuse ja  autonoomia 

poole isegi siis, kui ta on teatud valdkonnas juba üsna palju edu saavutanud. (Brooks 2008,  

lk 73). Thompson (1990) on leidnud, et edukad strateegia rakendajad oskavad töötajaid 

motiveerida ja inspireerivad töötajaid parimal viisil tööd tegema. (Thompson 1990, lk 

250).  Rahulolu ei võrdu tingimata motivatsiooniga ega too alati kaasa paremat 

töösooritust. Kuigi laialt on levinud uskumus, et rahulolev töötaja on produktiivsem, 

viitavad paljud uuringud sellele, et otsest seost tööhoiakute ja tööalase soorituse vahel 

sageli ei ole. Näiteks on uuringutega leitud, et kaasava otsustamise rakendamine suurendab 

tööga rahulolu, kuid ei mõjuta kuigivõrd tööalast sooritust. Seos on olemas vaid tööga 

rahuolu ning töölt puudumise, personali voolavuse ja nii somaatiliste kui psüühiliste 

haiguste esinemissageduse vahel. (Brooks 2008,  lk 73).  

    

Alderfer (1972), kes kohandas Maslow' käsitlust nii, et see sobiks töötajate vajaduste 

hindamiseks, jaotas vajadused kolme järgmisesse kategooriasse: 

 eksistents (olulised põhivajadused); 

 seotus (muuhulgas sotsiaalne suhtlemine, tunnustus ja lugupidamine); 

 kasv (eneseteostus, iseseisvus ja edu). (Brooks 2008, lk 74).  

 

Erinevalt Maslow'i rangest hierarhilisest vajaduste jaotusest võivad Alderferi mudeli 

kohaselt vajadused olla aktuaalsed ühel ajal. Näiteks võib inimest samaaegselt motiveerida 

nii raha (eksistentsi vajadus), sõprus (seotuse vajadus) kui ka võimalus õppida uusi oskusi 
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(kasvu vajadus). (Brooks 2008, lk 74). Kuna raha abil saab rahuldada füsioloogilisi 

vajadusi ja kindlustada endale turvalise keskkonna, on rahaga kõige enam seotud 

füsioloogilised vajadused ja vajadus turvalisuse järele. Kõrgemate vajadustega rahal nii 

otsest seost ei ole, kuid raha omamine võimaldab tegelda eneseaktualiseerimisega seotud 

tegevustega. (Alas 1998, lk 99). Alderfer väitis, et kui inimese kõrgemad vajadused on 

rahuldamata, siis ei tegele ta enam täiel määral oma madalamate vajadustega. Kirjeldatud 

olukorda nimetatakse frustratsiooni-regressiooniefektiks. Kuigi Alderferi mudel on 

paremini hoomatav kui Maslow oma, on selle põhilisi väiteid väga raske tõestada. (Brooks 

2008, lk 74). 

 

A. Maslow mudeli järgi saab juht saab kaasa aidata töötajate vajaduste rahuldamisele. Kui 

töötajal on rahuldamata teatud vajadused, saab juht ette võtta konkreetseid meetmeid.  

 

Kui on rahuldamata kuulumise vajadused, siis saab juht võtta ette järgmist: 

- anda tööd, mis nõuab suhtlemist, 

- luua meeskonnavaimu, 

- organiseerida perioodilisi koosolekuid, 

- mitte takistada ebaohtlikke mitteformaalseid gruppe. 

 

Kui tunnustuse vajadus on rahuldamata, siis võib juht 

- tagada positiivse tagasiside, 

- edutada, 

- suurendada otsustamisõigust 

- anda keerukamaid ülesandeid. 

 

Juhul kui eneseaktualiseerimise vajadus on rahuldamata, siis võib juht 

- pakkuda talle koolitust, 

- tagada töö, mis vastaks potentsiaalile, 

- soodustada loovuse kasutamist töös (Alas 1998, lk 99). 

 

Töö autor nõustub väitega, et enne, kui asuda kõrgema astme vajaduste rahuldamiseni, 

tuleb esmalt rahuldada madalama astme vajadused. Näiteks võib tuua olukorra, kui 

inimesel on kõht tühi, tal ei ole juua, õhku jmt, ei pruugi ta mõelda sellele, kuidas ennast 

harida või olla huvitatud ettevõtte arengust. Töö autori arvates annab teooria hea aluse, et 
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näha, kuidas arendada ettevõtte motivatsioonisüsteemi kui tervikut. Oluline on tähelepanu 

pöörata igale töötajale individuaalselt, kuna erinevaid inimesi motiveerivad erinevad 

motivatsioonitegurid. Kui iga töötaja motivatsioonitasemele pööratakse piisavalt 

tähelepanu, saab ka ettevõte tervikuna efektiivsemalt areneda.  

 

Frederick Herzberg küsitles inimesi kahel järgmisel juhul: 

 kui nad olid õnnelikud ja oma tööga rahul, 

 kui nad ei olnud tööga rahul. 

 

Ta selgitas välja rahuolu ja rahuolematuse põhjused ning nende põhjal kujundas kahe 

faktori teooria. Herzberg jõudis järeldusele, et kõik põhjused saab jagada kahte rühma 

järgmiselt (Griffin 1999:488): 

1) hügieenifaktorid - faktorid, mis mõjutavad tööga rahulolematust, 

2) motivatsioonifaktorid – tegurid, mis tekitavad rahulolu.  

 

Tööga rahulolu saab kindlustada ainult sel viisil, et juht oma meeskonda tööle motiveerides 

kasutab aktiivselt stimuleerimistegureid. Teenindusettevõte annab juhile nende 

motivatsioonitegurite rakendamiseks arvukalt mitmesuguseid võimalusi. Alljärgnev näide 

illustreerib seda, kuidas edukas toimetulek tööga suurendab tööalast motivatsiooni. Kogu 

personal leppis ühiselt kokku päeva müügiülesande mingi toote, näiteks akude osas. 

Üheskoos otsustati, et täna müüakse neli akut. Kollektiivile mõjus eriti motiveerivalt see, 

et akud tõepoolest ära müüdi, kuna üheskoos oli nii otsustatud. (Joutsenkunnas,  

Heikurainen 1997,  lk 88).  

 

Hügieenifaktorid on järgmised: 

 palk, 

 kindlustunne tööl, 

 töötingimused, 

 kontrolli tihedus ja selle ulatus, 

 inimeste vahelised suhted, 

 töökultuur, 

 juhtimise kvaliteet (Alas 2001, lk 116). 
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Herzberg on väitnud, et negatiivsete ilmingute kaotamine ei tähenda veel sugugi seda, et 

tekiksid positiivsed faktorid. Järgmine näide selgitab hügieenifaktorite mõju. Kui töötaja 

palk on väike, on ta  rahulolematu. Kui juht tõstab palka, siis ta leevendab alluva 

rahulolematust, kuid selle asemele ei teki rahulolu. Ta lihtsalt ei ole enam rahulolematu. 

(Alas 2001, lk 116). Herzberg on uurinud raha, eelkõige sissetuleku, mõju töötajate 

motivatsioonile. Ta rõhutas palga teema (raha, sissetulekud, lisatasud jne.) komplekssust ja 

järeldas, et raha ei ole sellisel määral motivaatoriks kui seda on primaarsed motivaatorid, 

näiteks tööalased saavutused ning tunnustus. (Herzberg). Ent Joutsenkunnas, Heikurainen 

(1997) on toonud välja, et mõned töötajad seavad esikohale sissetulekud ja turvalisuse, mis 

näitab seda, et nende töö on nii isoleeritud ja üksluine, et see ei paku võimalusi 

ühtekuuluvustunde kogemiseks või eneseteostuseks. Niisugused töötajad saavad sageli ka 

väikest palka ning on sunnitud otsima rahulolu kogetud turvalisusetundest. (Joutsenkunnas, 

Heikurainen  1997,  lk 84). 

 

Herzbergi ideed on motivatsiooni teooria valguses kahtluse alla seatud. Eelkõige pole 

leitud tõestust tema mõttele kahele eraldiseisvale motivatsioonifaktorile. Samuti ei ole 

tõestatud tema kahe iseseisva motivatsioonikogumi faktori teooria. Kriitik Campbell on 

väitnud, et empiirilises mõttes on Herzbergi tööd enam seostatud  nii tööga rahulolu kui ka 

rahuolematusega, lisaks ka tööalase käitumisega. Sellele vaatamata on tema tööd aluseks 

nn töö rikastamise liikumisele ja hiljuti veel ka töökvaliteedi liikumisele. (Cole 1988, lk 

76). 

 

Motivatsioonifaktorid on järgmised: 

 saavutusvajaduse rahuldamine, 

 vastutuse usaldamine, 

 enesearendamise võimalust pakkuv töö, 

 huvipakkuv töö, 

 tunnustus. (Alas  2001, lk 116). 

 

Kui mingil hetkel inimesel tunnustusvajadus ei ole  rahuldatud, siis kindlasti ei ole ta rahul, 

kuid samas ei pruugi ta olla ka rahulolematu. (Alas 2001, lk 116).  Üheks tööga rahulolu 

suurendamise võimalusi on näiteks töö ümberkorraldamine. Üheks niisuguseks 

võimaluseks on töötajate ümberpaigutamine. Ümberpaigutamise all mõeldakse seda, et 

töötajad vahetavad omavahel tööoperatsioone. See on praktikas osutunud heaks 
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motivatsiooniabinõuks. On kindlaks tehtud, et ühe ja sama tööoperatsiooni sooritamine 

viie kuni seitsme aasta jooksul hävitab ka kõige tugevama töömotivatsiooni, kui töö sisu 

selle aja jooksul oluliselt ei muutu. (Joutsenkunnas, Heikurainen 1997, lk 88). 

Tunnustusvajaduse rahuldamise korral suureneb ka töötaja rahulolu. Teatud olukorras on 

õigem suurendada rahulolu, mitte leevendada rahulolematust. Sellisel juhul tuleb rõhutada 

motivatsioonifaktoreid. Kui on vajalik leevendada eelkõige rahulolematust, kui tõsta 

rahulolu, on tulemuslikum kasutada hügieenifaktoreid. (Alas 2001, lk 116). 

 

Ümberpaigutamise korraldamine nõuab juhilt otsustamisjulgust, sest algul suhtuvad 

mitmed alluvad tööülesannete vahetamisse negatiivselt. Hiljem nad siiski kiidavad selle 

heaks. Ka ettevõtte juhtkond ning juht ise võivad esialgu ümberpaigutustesse ebakindlalt 

suhtuda, sest see põhjustab rohkesti tööd ning vaeva, kui oma varasemaid tööülesandeid 

suurepäraselt oskavatele inimestele õpetatakse uusi tööprotsesse. (Joutsenkunnas, 

Heikurainen 1997, lk 88).  Thompson (1990) on rõhutanud, et edukad strateegia 

rakendajad inspireerivad töötajaid parimal viisil tööd tegema (Thompson 1990, lk 250). 

Seega on oluline, et ka töö ümberkorraldamisel osatakse efektiivselt töötajaid motiveerida. 

 

Üheks abinõuks rahulolu suurendamiseks on töö vastutusmäära laiendamine. Sellisel puhul 

peab töötaja vastutama mitme üksteisega seotud tööprotesssi eest. Näiteks kaupluses 

vastutab iga müüja teatud kaubavaliku eest. Müüja vastutab üheaegselt nii kaupade vastu 

võtmise, lahtipakkimise, hindadega varustamise kui ka muu sarnase eest. Juhtidel on 

kalduvus oma alluvate motivatsioonitegureid alahinnata. Paljudes uurimustes osutatakse, et 

juhtide arvates hindavad nende töögrupi liikmed oma töös esmajärjekorras turvalisust, 

konkreetsust ning muid põhivajadustega seotud asjaolusid. Töötajate endi hinnangute 

kohaselt tõusevad motivatsioonitegurite seast esikohale töö meelepärasus, tulemuste 

saavutamine, arenemine tööprotsessis, tagasiside jne. (Joutsenkunnas, Heikurainen 1997,  

lk 88). 

 

Autori arvamusel on antud teooria väga oluline ja selle kasutamine tulemuslik, sest nii on 

võimalik töökeskkonnas kujundada töörahulolu, st hügieenifaktoritega kõrvaldada 

rahulolematus ja motivatsioonifaktoritega tõsta töörahulolu. Seega võib järeldada, et 

olulised on nii hügieeni- kui ka motivatsioonifaktorid.  Samuti nõustub autor  Herzbergi 

seisukohaga, et kuigi olulised on mõlemad faktorid, tuleb kõigepealt tähelepanu pöörata 

hügieenifaktorite rahuldamisele, sest kui ettevõttes valitseb väga madal töökultuur, 
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inimsuhted on halvad, puudub kindlustunne töökoha säilimise suhtes, töötasu on väike, siis 

ei saa rääkida ka nt töötaja tunnustus – või saavutusvajaduse rahuldamisest. Siit võib 

järeldada, et palgatõus või muud soodustused on sobivad abinõud, et vähendada 

rahulolematust töötajate seas.  Samas on rahuolu saavutamine siiski seotud eelkõige töö 

sisuga.  

Töötaja suurem rahuolu tagatakse, kui töös on võimalik saavutada isiklikke eesmärke, olla 

tunnustatud ning tunnetada vastutust. Rahulolematuse põhjustest vabanemisega ei teki 

kohe rahulolu, kuid motivaatorite kadumine võib viia rahulolematuse tekkeni. 

 

Adamsi võrdlusteooria käsitleb väga kasulikku, samas lihtsat teooriat tasude ning nendest 

saadava rahulolu seostest. Rahulolutaset ning tasu saamisest tulenevat võimalikku 

motivatsiooni ei saa vaadelda lahus kolleegidele osaks saavaks kohtlemisest ja tasudest. Ka 

see mõjutab inimese rahulolutaset, sest ilmselt motiveerib inimesi see, kui nad saavad oma 

pingutuste eest õiglast või võrdset  tasu. Kõrgete (isegi ebarealistlikult kõrgete) ootuste 

korral, kui soovitud tulemust ei saavutada, võib inimene olla  frustreeritud või tunneb 

koguni, et ta on petta saanud. Ebaõiglase või ebavõrdsuse tulemusel võib inimene olla 

rahulolematu või demotiveeritud. Tähtsus ja väärtus, mis sisenditele ja väljunditele 

antakse, sõltub inimese isiklikust tajust ja hinnangust. (Brooks 2008, lk 81). 

 

Adamsi mudelis on eristatud kolm järgmist osa: 

- sisendid (inimese pingutus); 

- väljundid (sisemised ja välimised tasud, mida ta organisatsioonis töötades saab); 

- võrdlus teistega. (Brooks 2008, lk 81). 

 

Töötaja võib võrrelda tegevuse tulemusi ja palka järgmiselt: 

- oma eelnevate kogemustega antud organisatsioonis, 

- eelnevate kogemustega teistest organisatsioonidest, 

- ennast teiste organisatsiooni liikmetega, 

- teistega teistest organisatsioonidest. (Vadi 2000, lk 99). 

 

Tööga rahulolu on ametist või tööalasest tegevusest tulenev meeldiv emotsionaalne 

seisund, mis kajastab vajaduste rahuldatuse astet ja näitab, kuidas töötajale tema töö 

meeldib (Virovere et al. 2005: 46) Kui inimene tunneb, et vastutasuks sisendile (nt 

töötunnid, saavutused, kvalifikatsioon) on organisatsioonist saadav väljund (nt palk, 
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lisasoodustused, tunnustus) võrdne või suurem võrreldes sellega, mida saavad kolleegid 

samas organisatsioonis või muudes sarnastes ettevõtetes, siis peab ta olukorda võrdseks või 

isegi endale soodsaks. (Brooks 2008, lk 81). Tööga rahulolu näitab, kuivõrd positiivselt või 

negatiivselt töötaja tunnetab tööd, töökorraldust, suhteid töökaaslastega. Inimene võrdleb 

tegelikku olukorda oma tõekspidamiste ja väärtustega ning kujundab seejärel hoiaku, olles 

siis kas rahulolev või rahulolematu (Vadi 2004: 88).  

 

Nagu teise inimese tajumisel üldse, nii võime sageli märgata erinevusi ka siis, kui inimene 

hindab enda ja teiste tegevuste tulemusi (Vadi 2000, lk 99). Tegelik või tajutud ebavõrdsus 

võib põhjustada konflikte inimeste, rühmade ja organisatsioonide sees või vahel. Selline 

arusaam, mis sageli levib korraga kõigi töötajate seas, ongi sageli peamine põhjus 

streigiks, töötajate rahulolematuseks, madalaks motivatsiooniks ning kehvaks töötahteks. 

Seega on võrdlusteooria abiks juhtidele, eelkõige personaliosakondade töösuhete ning 

palgaspetsialistidele. (Brooks 2008, lk 81). 
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2. TÖÖRAHULOLU- JA MOTIVATSIOONIUURING TARTU 

KIVILINNA KONSUM ETTEVÕTTE NÄITEL 

 

Esimesed tarbijate ühingud asutati 1902. aastal Antslas ja Sindis. ETK kui keskühistu 

asutati Eesti Tarvitajateühisuste Liiduna 7. mail 1917. aastal. 1919. aastal muudeti Liidu 

põhikirja ja organisatsioon sai endale ka uue nime – Eesti Tarvitajateühisuste Keskühisus 

ehk lühendatult ETK. 3. aprillil 1941 toimunud Eesti NSV tarbijate kooperatsiooni I 

vabariiklikul kongressil nimetati ETK ümber Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklikuks 

Liiduks ehk lühendatult ETKVL-iks ja selle struktuur viidi vastavusse Nõukogude Liidu 

tarbijate kooperatsiooni omaga. ETKVL-i loomine oli poliitiline samm, mis samas säilitas 

ETK varad. 19. detsembril 1991 toimus ETKVL-i erakorraline kongress, kus taastati 

nimetus ETK ehk Eesti Tarbijateühistute Keskühistu. 

Esimene Konsumi kauplus avas uksed 1992. aastal Tallinnas Narva maanteel. 1993. aasta 

lõpul avati esimene Edu keti kauplus Raplas. Oktoobris 1994 avati Tallinnas Tihniku 

Maksimarket ja 1996. aasta augustis esimesed A-kauplused Pärnu Majandusühistus. 

Esimene A ja O kauplus avati 1998. aasta oktoobris Haapsalus. 1995. aastal loodi 

Maksiköök. 100% Eesti kapitalil põhinev Eesti Tarbijateühistute Keskühistu on vanim ja 

suurim Eesti jaekaubanduse vallas ühiselt tegutsev grupp. ETK Grupis tegutseb 19 

tarbijate ühistut, millel on omakorda kokku ligi 83 000 klientidest omanikku ehk ühistu 

liiget. ETK Gruppi kuulub 358 müügi- ja teenindusüksust üle Eesti, sealhulgas 294 on 

toidu- ja esmatarbekaupade kauplused, 261 on ketikauplused Maksimarket, Konsum, A ja 

O ning  20 ehituskauplused E-Ehituskeskuses. ETK Grupi konsolideeritud jaekaubanduse 

netokäive oli 2011. aastal 391 miljonit eurot. 

ETK Grupi kauplusi iseloomustab pikk ja väärikas ajalugu, olles esindatud juba aastast 

1902. ETK kauplustes on kõik vajalik saadaval mõistliku hinnaga, mis on teinud nende 

organisatsioonist toiduainete jaemüügi turuliidri. Kodu lähedus tagab kohaliku  klientuuri 

tundmise ja nende soove ning võimalusi arvestava pakkumiste valiku. ETK-l on oma märgi 

tooted, mis kannavad Säästu või Meieri nime. Säästutooted on ainult ETK Grupi 

kauplustes müügil olevad hea hinna- ja kvaliteedisuhtega igapäevased toidu- ja 

esmatarbekaubad. Meieri tooted on ainult ETK Grupi kauplustes müügil olevad hea hinna- 

ja kvaliteedisuhtega piimatooted. ETK kliendiprogramm kannab nime Säästukaart. See on 

ETK Grupi liikme- ja püsikliendikaart, mis võimaldab soodustusi ETK Grupi kauplustes ja 

Säästukaardi partnerite juures ning osaleda boonusprogrammis. Kehtivaid Säästukaarte on 
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üle 347 000. Allahindlused ja sooduskampaaniad annavad Säästukaardi omanikule hea 

võimaluse säästa igapäevaostudelt. Säästukaart Pluss on maksekaart, mis annab võimaluse 

teha kõik toimingud ühe kaardiga, sooduspakkumiste saamisest maksmiseni välja. Joonisel 

2 on ära toodud struktuuriline jaotus Tartu Kivilinna Konsumis. 

 

 

Joonis 2. Tartu Konsumi struktuur.  Allikas: (Ettevõttest 2014) 

 

2.1 Uuringu meetod ja valim 

 

Uuringu  eesmärgiks oli välja selgitada töötajate töörahulolu ja motivatsioon Tartu Kivilinna 

Konsumis ning uuringu tulemustest lähtuvalt esitada juhtkonnale parandusettepanekud.  

 

Uurimismeetodina kasutas autor kirjalikku ankeetküsitlust ning uurimisvahendina 

ankeetküsimustikku. Küsimustik on jagatud viieks  osaks – esimeses osas on  üldküsimused,  
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teise osa küsimused  on seotud töörahuloluga,  kolmanda osa küsimused  töökeskkonnaga,  

neljanda osa moodustavad  tööjuhtimisega seotud küsimused ja  viiendas  osas on vabade 

vastusevariantidega küsimused. Oma hinnangu igale väitele said töötajad anda viie erineva 

vastusevariandi vahel ja küsimustiku analüüsimisel kasutati viiepunktilist skaalat. 

 

Valimi moodustasid 35 Tartu Kivilinna Konsumi töötajad. Kokku töötab uuritavas ettevõttes 

38 töötajat. 3 töötajalt ei õnnestunud autoril vastuseid saada. Küsitlusele vastas 34 töötajat, 

mis teeb vastamisaktiivsuseks 97%.  

 

Küsimustik jagati töötajatele paberkandjal. Uuring viidi läbi septembris 2014 aastal  ning 

vastamiseks oli töötajatel aega 2 nädalat. Paberkandjal täidetud ankeedid kogus töötajatelt 

kokku ettevõtte juht ning toimetas need seejärel uuringu läbiviijale. Ankeetküsitluste põhjal 

saadud andmed sisestas autot tarkvaraprogrammi Microsoft Office Excel. 

 

 

2.2 Uuringu tulemused 

 

2.2.1 Vastajate üldandmed 

 

Üldandmetena paluti vastajatel märkida kuuluvus vanuseklassi, tööstaaž ning haridus mis 

oli autori poolt küsimustikus ette antud. Vanuses 20-35 aastat  oli 11 töötajat ehk  32 % 

vastanutest, vanuseklassis 36-51 aastat  20 töötajat ehk 59 %,  üle 52  aastaseid inimesi oli 

3 ehk  9 % (vt joonis 3).  

 

 

Joonis 3. Töötajate üldine vanus (autori koostatud) 
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Analüüsides töötajate vanust võib öelda, et enamik töötajatest (59%) on vanuses 36-51 

aastat. Selles vanuses inimestel on Eesti tööturul raske leida hästi tasustatavat tööd, 

mistõttu nad peavad leppima ka madalapalgalise töökohaga.   

 

Kesk- või keskeriharidusega oli 26 inimest ehk 76% vastanutest (vt joonis 4).  

Kõrgharidusega töötajaid oli 5 ehk 15% vastanutest. Põhiharidusega töötajaid olid 

vastanutest 3 inimest ehk 9%. (vt joonis 4). Hariduse põhjal võib teha järgmised järeldused: 

enamik Tartu Konsumi töötajatest (76%) on keskharidusega, kõrgharidusega oli vaid 15% 

vastanutest. 

 

 

 

Joonis 4. Töötajate haridus (autori koostatud) 
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Tööstaaži järgi jagunevad vastajad Tartu Kivilina Konsumi uuringu põhjal järgmiselt: kuni 

5 aastase tööstaažiga  oli  20 inimest (59%) ning 5-25 aastase staažiga 14 inimest (41%). 

Üle 25 aastase töökogemusega isikuid ettevõttes ei töötanud (vt. Joonis 5). Analüüsides 

töötajate tööstaaži võib märkida, et üle poole töötajatest (59%) on samas asutuses töötanud 

kuni viis aastat.  5-25 aastase staažiga ehk kogenud töötajaid oli  41%. Tulemusest võib 

järeldada, et inimesed on oma töökohaga pigem rahul, sest ei kipu töökohta vahetama.  

 

 

Joonis 5. Töötajate tööstaaž Tartu Konsumis (autori koostatud) 

 

Järgnevalt antakse ülevaade uuringutulemustest kolme uuritud valdkonna: töötajate 

rahulolu tööga, töökeskkonnaga ja juhtimise osas. Hinnatakse uuringus osalejate 

üldrahulolu tööelu erinevate aspektidega. Uuringu tulemusi analüüsides esitatakse ülevaate 

saamiseks ka vastuste keskmised hinnangud viiepunktilise skaala alusel, kus hinnangud on 

antud järgmiselt: 1 – üldse ei ole harul; 2 – ei ole rahul;  3 – nii ja naa vastus; 4 – rahul ja 5 

– väga rahul (vt sulgudes toodud andmed). Uuringutulemused on kokkuvõtlikult toodud  

ära lisas 2. 

 

 

2.2.2  Rahulolu tööga ja töökeskkonnaga 

 

Esimese küsimustiku osas  (17 väidet) uuriti töötajate rahulolu tööga (vt joonis 6). 

Tulemustest annab ülevaate tabel, mis on toodud välja lisas 1. Kõige positiivsemaid 

hinnanguid said järgmised väited:  
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- töökaaslaste vahelised suhted; 

- võimalus kasutada töös oma teadmisi ja oskusi, mida õpilastele/klientidele edasi  

  anda;                                 

- võimaluse saavutada erialaseid eesmärke;            

- võimaluse  töötada iseseisvalt; 

- võimaluse teha rahuldust pakkuvat tööd. 

 

 

Joonis 6. Rahulolu tööga (autori koostatud) 

 

Kui ettevõttes on võimalik töötajatel oma erialaseid eesmärke saavutada, siis inimesed 

soovivad asutusse tööle tulla selles töötada. Võib järeldada, et väga oluline juhtide poolt on 

töötajatele hästi selgeks tehtud ühised eesmärgid. Kui on head suhted üksteise vastu, siis 

on ka kollektiiv sõbralik.  Kui töötajad saavad kasutada tööülesannete täitmisel piisavalt 

oma teadmisi ja oskusi, siis töö edeneb paremini ja kiiremini. Personal soovib üksteist 

aidata ning toetada. Võimalus töötada iseseisvalt annab töötajatele enesekindlust ja 

võimalust edasi arendada. Töötajad mõistavad, et neid hinnatakse ja neisse usutakse.  

 

Kõige madalamaid hinnanguid said järgmised väited: 

- oma palga vastavusega teie kvalifikatsiooniga; 

- oma palga kohta üldiselt; 
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- karjääritegemise võimalusega ettevõttes; 

- töökoormusega. 

Üheks põhiliseks probleemiks on suur töökoormus, mis põhjustab väsimust ning stressi. 

Sellest omakorda tulenevad terviseprobleemid, mille tõttu peavad inimesed viibima pikalt 

haiguslehel. Liigne töökoormus vähendab inimeste soovi töötada, juurde õppida ja nad 

võivad teha rohkem vigu. Kui ettevõte eeldab töötajatelt head tulemust, siis personal ei 

tohiks olla ülekoormatud ning väsinud. Probleemi lahenduseks oleks töötajate arvu 

suurendamine, mille arvelt saaks vähendada iga töötaja koormust. Iga töökoht peab andma 

võimaluse inimesel karjääriredelil edeneda, vastasel juhul muutuvad inimesed oma töö 

suhtes rahulolematuks, neil kaob tööind.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõige enam olid vastajad rahul enda ja oma töökaaslaste 

vaheliste suhetega (x-4,5) ning võimalusega saavutada erialaseid eesmärke (x-4,3). 

Inimesed olid kõige vähem rahul oma palgaga (3 punkti) ning sellega, et palk ei ole 

vastavuses kvalifikatsiooniga (2,8 punkti). Kui kolleegide vahelised suhted pole väga head, 

siis nad ei suuda teha hästi koostööd, samuti ei aidata üksteist, mille tulemusena tekivad 

konfliktid.  

 

Kokkuvõttes kannatab töö eesmärk. Uurimuses saadud andmed kinnitavad, et Tartu 

Konsumis on sõbralik meeskond, mis annab võimaluse üksteisele toetuda.  

Teise osaga küsimustikust (seitse väidet) uuriti töötajate rahulolu töökeskkonnaga (vt 

joonis 7). Tulemused on esitatud tabelis 3 (vt lisa 2). Kõige kõrgemaid hindeid sai väide 

„olen rahul oma töökeskkonnaga, oma töötingimustega ja töö tegemiseks tagatud 

vahenditega“ (keskmine hinne 4 punkti, vt. tabel 3 lisa 2). Kümme inimest vastanutest 

andsid 5 punkti, kuus inimest 3 punkti ning üks töötaja polnud töökeskkonnaga üldse rahul 

(andis 1 punkti).  

 

Tulemustest võib järeldada, et töötajad on töötingimustega pigem rahul, st. ruumid (sh 

sanitaarruumid) ja  valgustus on heal tasemel. Küsimusele rahulolu kohta oma 

töötingimustega vastas 20 inimest, et töötingimused on head. Üheksa inimest väitsid, et on 

töötingimustega väga rahul, neli inimest ei osanud vastata. Üks inimene ei olnud rahul oma 

töötingimustega. Tulemuste põhjal võib märkida, et inimesed on üldiselt rahul oma 

töötingimustega.  
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Töö tegemiseks tagatud vahendeid pidasid heaks 22 vastajat, kaheksa töötajat olid oma 

töövahenditega väga rahul, kolm isikut ei osanud vastata. Üks vastanutest polnud rahul 

oma töövahenditega. Tulemuste põhjal võib öelda, et Konsumi töötajad on rahul oma 

töövahenditega. Kõige enam rahulolematud olid inimesed töö tegemiseks tagatud 

informatsiooni jagamisega (keskmine hinne 3, 7).  20 vastajat olid rahul saadava 

informatsiooniga, neli olid väga rahul. Neli inimest polnud rahul töö tegemiseks tagatud 

informatsiooniga. Kuus inimest ei osanud küsimusele vastata. Kuigi esines ka 

rahulolematust, võib siiski öelda, et enamik vastanutest on rahul saadava informatsiooniga.  

Ühisürituste kohta esitatud küsimusele ei osanud 15 töötajat vastata.  Kümme vastanut olid 

ühisüritustega rahul, üheksa olid väga rahul. Kuna päris suur hulk inimesi ei osanud 

küsimusele vasta, siis töötajate rahulolu tõstmiseks võiks firma korraldada enam 

ühisüritusi. Inimesed on motiveeritumad ja töötavad paremini, kui nad tunnevad ennast 

osana meeskonnast, sest meeskonnad saavutavad rohkem tänu ühistele jõupingutustele ja 

koostööle (Oaklad 2006, lk. 281). Sisekliimaga oli rahul 18 inimest, kaheksa töötajat olid 

väga rahul. Neli inimest ei osanud vastata ning neli polnud sisekliimaga rahul. Tulemustest 

võib järeldada, et töötajad on rahul kaupluse sisekliimaga. Kolleegide toetust peavad heaks 

22 inimest, kuus vastajat peavad seda väga heaks. Viis vastajat ei avaldanud oma arvamust. 

Ainult üks isik ei ole rahul kolleegide toetusega. Kokkuvõttes võib öelda, et kolleegid on 

sõbralikud, tööl on hea atmosfäär ja töötajad on oma töökesskonnaga rahul. 

 

 

Joonis 7. Rahulolu töökeskkonnaga (autori koostatud) 

 

Juhid peaksid pöörama tähelepanu teabe liikumisele. Kui kauba kohta andmed puuduvad, 

siis müüja ei saa selle kohta ka selgitust jagada. Selleks, et teenus oleks poes hea, peab teave 
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jõudma personalini õigeaegselt. Heade meeskondlike suhete loomiseks saab korraldada 

õhtuti ning puhkuse ajal erinevaid ühiseid üritusi (väljasõite, ekskursioone jne). Ühisürituste 

raames hakkavad töötajad omavahel enam suhtlema, õpivad üksteist tundma. Nii tekib neil 

soov teineteist ka tööl enam toetada. On oluline, et inimesed vastutavad oma töö eest kõik 

koos. Meeskonnatunde tekkimiseks tuleks muuta inimeste tööülesandeid (nt. saalitöötajad 

on vahepeal kassas ja vastupidi). Selline vahetus tekitab inimestel enam huvi teise isiku töö 

vastu ning nad hakkavad rohkem omavahel suhtlema.  

Töökoht peab tagama kõik vajalikud tingimused töö tegemiseks. Nii soovivad inimesed 

tööle tulla, nende töö edeneb paremini ning töö on produktiivsem. 

 

 

2.2.3  Rahulolu juhtimisega  

 

Küsimustiku kolmas osa uuris rahulolu juhtimisega ning koosnes kaheksast väitest. 

Töötajad olid kõige enam rahul ettevõtte maine ja ettevõtte traditsioonidega - keskmine 

hinne oli 4,2 ja 4,1 (vt tabel 5, lisa 2). Kõige madalamaid hindeid said väited juhipoolse 

tunnustamise, juhi toetuse ja ettevõtte uuenduslikkuse kohta -  keskmine hinne oli  3,9 (vt 

tabel 5, lisa 2). Töötajate juhtimisega seotud rahulolu tulemused on ära toodud tabelis 5 (vt 

lisa 2). 

 

 

Joonis 8. Rahulolu juhtimisega (autori koostatud) 

 

25 inimest vastanutest on rahul  juhipoolse tunnustamisega, viis inimest on väga rahul.  



 

26 

 

Kolm töötajat ei osanud vastust anda ning ühe arvates ei tunnusta juht teda piisavalt.  

Tulemustest võib järeldada, et töötajad  on juhipoolse tunnustusega rahul. 24 inimest on 

rahul juhi toetuse ja juhtimisega, kuus isikut olid isegi väga rahul. Kaks vastajat polnud 

rahul juhtimise ning juhipoolse toetusega. Kaks inimest ei osanud vastusta anda. Vastustest 

võib järeldada, et töötajad on juhtimisega üldiselt rahul. 

 

Vastanutest 24 arvas, et neid kaasatakse otsustamise protsessi piisavalt, kusjuures 5 töötajat 

olid kaasamisega väga rahul. Viis töötajat ei osanud antud küsimusele vastata.  Seega võib 

järeldada, et töötajad on kaasatud otsustamisprotsessi ja juhtkond arvestab töötajate 

arvamusega. Vastanutest 20 inimest on rahul juhipoolse info edastamisega, kaheksa pidas 

informatsiooni jagamist väga heaks. Viis inimest ei osanud küsimusele vastata ning üks 

polnud rahul informatsiooni jagamisega. Võib järeldada, et informatsiooni saamine on 

töötajate jaoks tähtis. Tööülesannete eesmärkide seadmisel peab olema selge, kes mis ajaks 

ning mida teeb (Malmberg 2005, lk 99). Kui informatsioon antakse õigeks ajaks, siis on 

eeldus töö kiireks edenemiseks tagatud. 

  

Vastanutest 22 inimest on rahul juhi hoolivusega, üheksa vastajat on väga rahul.  Üks 

töötaja ei osanud antud küsimusele vastata ning kaks olid rahulolematud. Tulemustest võib 

järeldada, et töötajate jaoks on oluline, et nende eest hoolitsetakse. Vastavalt Maslowi  

teooriale  peab kõrgemate eesmärkide saavutamiseks olema inimesel tagatud madalamate 

vajaduste rahuldamine (Daft 2009,  lk 573).  

 

Vastused ettevõtte maine kohta said keskmiseks hindeks 4,2 punkti (vt. tabel 5, lisa 2). 20 

küsitlusele vastanutest leidis, et nad on ettevõtte mainega rahul ja 11 inimest arvasid, et 

nad on väga rahul kõnealuse ettevõte reputatsiooniga. Kaks vastajat ei osanud vastust anda 

ning üks vastaja polnud rahul ettevõtte mainega. Töötajad pidasid ettevõtte mainet heaks, 

paljud isegi väga heaks. Töötajate positiivne suhtumine on  heaks reklaamiks uute töötajate 

värbamisel.    

 

Ettevõtte traditsioonidega olid rahul 20 inimest, väga rahul üheksa isikut. Viis vastajat ei 

osanud oma arvamust avaldada. Ühine nägemus on sideaine, mis liidab inimesed kokku 

ning sunnib neid edasi liikuma, vaatamata ebaõnnele ja õnnetusele. (Scholtes 2001, lk 

206). Ettevõtte uuenduslikkusega on rahul 19 inimest, seitse töötajat on isegi väga rahul. 

Kuus töötajat ei osanud vastust anda ning kaks töötajat polnud rahul ettevõtte 
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uuenduslikkusega. Vastuste põhjal võib pidada Tartu Kivilinna Konsumit uuenduslikuks 

ettevõtteks. 

 

Kolmanda bloki vastuste põhjal võib järeldada, et üldiselt on töötajad juhtimisega rahul. 

Samas tuleb ettevõttes alati küsida töötajate arvamust, sest see aitab lahendada probleeme 

ja edasi minna. Ettevõtte jaoks on väga oluline maine. Ettevõttele annavad näo tema 

töötajad. Klientide rahulolu ettevõttega tõstab kiire ja kvaliteetne klienditeenindus ja ning 

kauba sortiment ja kvaliteet. Uurimuse põhjal selgus, et Konsumis austatakse traditsioone, 

samas ei kardeta ka uuendusi. Tulemustest võib järeldada, et kauplus on hästi arenenud. 

Ühest küljest austatakse olemasolevaid traditsioone, samas soodustatakse innovatsiooni 

poe arendamiseks. Kui töötajad tunnevad, et juhtkond neid toetab, siis nad töötavad 

paremini. Personal tunneb, et neid usaldatakse ning austatakse. Töötajad ei karda murega 

pöörduda juhataja poole ja avaldada oma arvamust. Juhtkonnapoolne toetus annab 

inimestele kindlustunde ja nad tunnetavad ennast vajalikena, millest tulenevalt suureneb ka 

töötahe.  

 

Neljandas osas olid küsimused (kuus küsimust), kus töötajad kirjutasid ise oma arvamuse 

töö ja rahulolu kohta ettevõttes.  Järgnevalt annab autor ülevaate nendest küsimustest ja 

töötajate vastustest. Esmalt paluti vastajatel nimetada 3 olulisemat põhjust, miks neile 

meeldib töötada Tartu Kivilinna Konsumis. Levinumad vastused olid järgmised: 

 sõbralik kollektiiv, 

 juhtkond on väga hea. 

 

Autori arvates ja nagu ka teoreetilisest osast selgus, on sõbralik kollektiiv ja toetav 

juhtkond töötajate rahulolu tagamiseks ettevõttes väga olulise tähtsusega. Sõbralik 

kollektiiv liidab inimesi ning suurendab inimeste motivatsiooni tööd teha. Töötajad 

tunnetavad ühist eesmärki, nad saavad loota üksteise toetusele (näiteks kui on vaja 

töögraafikus muudatusi teha). Inimeste vahel ei teki konflikte, mistõttu on madal 

stressitase, inimesed tunnevad ennast rahulike ning õnnelikena. Kui on hea juhtkond, siis 

töötajad soovivad teha koostööd, neil on kõrgem töömotivatsioon, mistõttu tõuseb 

tööviljakus. Inimesed julgevad oma probleemidega pöörduda juhtkonna poole. Vastused 

„juhtkond on väga hea” võivad olla mõneti ebausaldusväärsed.  Nimelt pidid töötajad 

andma oma vastused juhataja kätte, mistõttu püüti juhtkonnaga heade suhte säilitamiseks 

neid kiita.  
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Järgmisena paluti vastajatel nimetada 3 olulisemat põhjust, mis võib tingida nende tööga 

rahuolematuse. Enamlevinud vastuseks oli selle küsimuse puhul ’madal palk’. Autor on 

seisukohal, et töötajate rahulolu tõstmise juures mängib olulist rolli palga küsimus. 

Ettepanekutena saab teha võimalusel palga tõstmist, lisasoodustuste pakkumist, tasuta 

treeninguid, allahindlusi oma poe kaupadele, preemiaid, ettevõtte kulul koolitusi jne. Veel 

mainisid töötajad probleemina halba valgustust ja info liikumise probleeme. Töö edeneb 

paremini, kui töötaja teab juba varem (eelmisel päeval) oma tööpäeva kohustusi täpsemalt 

(nt. on vaja panna allahindluse silte). Samuti on vaja neil täpselt teada, mida, kus ja millal 

nad peavad tegema (nt. täpne töögraafik). Töötaja peab teadma täpselt informatsiooni 

pakutava kauba kohta ning oskama seda kliendile selgitada.  

 

Kolmanda küsimusena uuris autor, kuidas on töörahulolu viimaste aastatega  võrreldes 

muutunud. Vastustena toodi välja, et ettevõte on olnud viimastel aastatel stabiilne, 

töörahulolu ei ole eriti muutunud. Probleemina toodi välja tööjõu vähesust.  

 

Viiendana uuris autor, mida töötajate arvates peaks juhtkond edasipidi arvestama ja mis 

meetmeid kasutusele võtma, et nende tööga rahulolu ja motiveeritust Tartu Konsumis 

suurendada. Enamlevinud vastused olid järgmised: 

- palga suurendamine, 

- preemiasüsteemi sisse viimine vastavalt töö tulemustele, 

- korraldada pereüritusi, 

- tähistada ühiselt tähtpäevi.  
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Küsimustiku lõpus oli vastajatel võimalik lisada omapoolseid kommentaare või 

ettepanekuid tööga rahulolu teemal. Töötajate kommentaarid ja ettepanekud olid 

järgmised: 

- Mõelda rohkem kampaania asjade suhtes ja et ikka õigel ajal saaks välja kõik 

ning poleks seda jooksmist, mis viimasel ajal on.  

- Lisatasu  

- Ideaalne oleks, kui E-L-ni oleks hommikuti 2 inimest kondiitriletis ja küpsetuses 

tööl, siis ei kannataks kumbki töötsoon  

- Kindlasti on tarvis töötajad, kes annaks liha-kala teenindajatele lõunat (asendab). 

- Kõrgem töötasu antud töökoormuse juures motiveeriks teenindajaid 
 

  

2.2.4 Järeldused ja ettepanekud  

 

Analüüsides töötajate rahulolu tööga, töökeskkonna ning juhtimisega saab tuua välja, 

millega ettevõtte töötajad on rohkem ja vähem rahul. Tartu Konsumi töötajad on kõige 

rohkem rahul järgmiste aspektidega: 

- võimalusega töötada iseseisvalt; 

- võimalusega saavutada erialaseid eesmärke; 

- juhtide juhtimisstiiliga; 

- kolleegide vaheliste suhtega; 

- töökeskkonna, töötingimuste ning töö tegemiseks tagatud vahenditega; 

- ettevõtte maine ja traditsioonid. 

 

Kõige vähem on ettevõtte töötajad rahul 

- palgaga; 

- töö tegemiseks tagatud informatsiooniga; 

- karjääritegemise võimalusega; 

- võimalusega tööülesandeid omavahel jagada;  

- töökoormusega. 

 

Põhjustena, miks töötajatele meeldib ettevõttes töötada, tõid töötajad välja sõbraliku ning 

toetava juhtkonna ning kollektiivi.  
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Oma ettepanekutes ettevõttele tugineb autor töötajate seas läbi viidud rahuloluuuringus 

töötajate endi poolt tehtud ettepanekutele. Rahulolematust palgaga on võimalik ettevõtte 

töötajate arvates parandada preemiasüsteemi sisseviimisega, mis oleks seotud töötajate 

individuaalsete töötulemustega. Info liikumise parandamise eesmärgil pakkusid töötajad 

välja nii formaalseid kui mitteformaalseid info jagamise koosolekuid/üritusi. Lähtuvalt 

uurimistulemustest teeb autor ettevõtte juhtkonnale ettepaneku säilitada positiivset 

õhkkonda, arendada edasi positiivset ja tugevat juhtimiskultuuri ning viia regulaarselt läbi 

töötajate rahuloluuuringuid, selgitamaks perioodiliselt välja, kas parandusettepanekud on 

oma eesmärki täitnud ning millised on ettevõtte sisekliima tugevused ja arendamist 

vajavad valdkonnad. 
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KOKKUVÕTE 

 

 

Bakalaureusetöö teemaks oli töörahulolu- ja motivatsiooniuuring Tartu Konsumi näitel 

2014. aastal. Töö autori eesmärgiks oli välja selgitada Tartu Kivilinna Konsumi töötajate 

töörahulolu ja motivatsiooni. Antud eesmärgist lähtuvalt olid püstitud järgmised ülesanded: 

anda teoreetiline ülevaade tööga rahulolu kohta, koostada küsimustik, mis mõõdaks uuritava 

ettevõtte töötajate töörahulolu ja motivatsiooni, viia vastav uuring ettevõttes läbi ning 

uurimistöö tulemuste põhjal teha ettevõtte juhtkonnale parendusettepanekuid.  

 

Töö teoreetilises osas on põhjalikumalt kirjeldatud kolme teooriat - A. H. Maslow vajaduste 

hierarhia püramiidi, F. Herzberg’i kahe faktori teooria ning Adamsi võrdlusteooria. 

Lühiülevaade antakse ka teooriatest, mis ei ole nii levinud. Kuna raha abil saab rahuldada 

füsioloogilisi vajadusi ja kindlustada endale turvalise keskkonna, on rahaga kõige enam 

seotud füsioloogilised vajadused ja vajadus turvalisuse järele. Kõrgemate vajadustega rahal 

nii otsest seost ei ilmne, kuid raha omamine võimaldab tegeleda eneseaktualiseerimisega 

seotud tegevustega. 

Uurimismeetodina kasutas autor kirjalikku ankeetküsitlust ning uurimisvahendina 

ankeetküsimustikku. Küsimustik on jagatud viieks osaks: esimese osa moodustab rahulolu 

tööga, teise osa rahuolu töökeskkonnaga,  kolmanda osa tööjuhtimisega seotud rahulolu, 

neljanda osa vabas vormis küsimused ja viienda osa üldised küsimused. Oma hinnangut 

igale väitele said töötajad anda viie erineva vastusevariandi vahel. Küsimustiku 

analüüsimisel kasutati viiepunktilist skaalat. 

 

Uurimistöö tulemustest järeldus, et Tartu Konsumi töötajatele meeldib nende töö. Neile 

meeldib kolleegide vahel valitsev sõbralik töökeskkond. Uurimuses saadud andmed 

kinnitavad, et Tartu Konsumis on sõbralik meeskond, mis annab võimaluse üksteisele 

toetuda. Lisaks selgus, et töötajate motivatsiooni iseloomustab kõige paremini Frederik 

Herzbergi kahe faktori teooria, mille kohaselt on motivatsioonifaktorid järgmised: 

huvipakkuv töö, saavutusvajaduste rahuldamine, arenguvõimalused, vastutuse usaldamine 
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ja tunnustus.  

 

Uurimusest selgus, et enamus töötajad ei olnud rahul info liikumisega ettevõttes, mis 

omakorda mõjutab töötaja rahulolu juhtimisstiiliga ja töötaja arvamust sellest, kuidas 

tööandja teda usaldab. Kõige madalam oli töötajate hinnang töötasu puudutavate väidete 

osas. Selles küsimuses saab tööandja korrigeerida töötasu tõusu ametikohtade lõikes, 

võttes kasutusele erinevaid materiaalseid motivaatoreid, näiteks väärtustades töötajate 

lojaalsust, sidudes töötasu tööstaažiga ja suurendades lisatasude maksmisel individuaalset 

palgaosa.  

 

Vastavalt töörahulolu käsitletavatele teoreetilistele seisukohtadele ja ankeedi analüüsi 

tulemustele tõi töö autor välja olulisemad ettepanekud juhtkonnale järgmiselt: 

1. rahulolematust palgaga on võimalik ettevõtte töötajate arvates parandada 

preemiasüsteemi sisseviimisega, mis oleks seotud töötajate individuaalsete 

töötulemustega; 

2. info liikumise parandamise eesmärgil pakkusid töötajad välja nii formaalseid kui 

mitteformaalseid info jagamise koosolekuid/üritusi; 

3. uurimuse tulemustest lähtuvalt teeb autor ettevõtte juhtkonnale ettepaneku arendada 

edasi ja säilitada tugevat juhtimiskultuuri ning viia regulaarselt läbi töötajate 

rahuloluuuringuid. 
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Lisa 1. Tartu Konsumi töötajate rahulolu-uuringu küsimustik 

 

 

 

 

Lp. Tartu Konsumi töötaja,  

 

Käesoleva küsitlusega uurib Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi üliõpilane  

Darja Tserkasina tööga rahulolu Tartu Konsumi töötajate seas. Küsitluse tulemusena 

valmib Tartu Konsumi töötajate rahuloluanalüüs (ning tulemused). Uurimistulemused  

on aluseks Tartu Konsumi juhtimise parandamisele, eesmärgiga suurendada  

töötajate rahulolu ettevõttega. 

 

Küsitlus on anonüümne ja tulemused esitletakse üldistatud kujul. Küsimustiku täitmisel 

märkige palun teile sobiv vastusevariant (5-1, kus 1 - ei ole üldse rahul;  2 - ei ole rahul;  3 

– nii ja naa vastus; 4 - rahul; 5 - väga rahul). Soovi korral on teil võimalik anda 

omapoolseid kommentaare ja teha ettepanekuid.  

 

 

Rahulolu tööga 

Kui rahul te olete ….. 

  1 2 3 4 5 

1 Võimalusega teha Teile/teile rahuldustpakkuvat tööd     1 2 3 4 5 

2 Võimalusega töötada iseseisvalt    1 2 3 4 5 

3 Võimalusega eneseteostuseks  1 2 3 4 5 

4 Võimalusega täita aeg-ajalt kolleegi tööülesandeid     1 2 3 4 5 

5 Võimalusega kasutada töös oma teadmisi ja oskusi, mida 

õpilastele/klientidele edasi anda 

1 2 3 4 5 

6 Võimalusega valida ise meetodeid ülesannete täitmiseks  1 2 3 4 5 

7 Võimalusega saavutada erialaseid eesmärke 1 2 3 4 5 

8 Oma füüsilise töökoormusega ettevõttes     1 2 3 4 5 
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9 Oma vaimse töökoormusega ettevõttes 1 2 3 4 5 

10 Oma palga vastavusega teie kvalifikatsiooniga                   1 2 3 4 5 

11 Oma palgaga  üldiselt 1 2 3 4 5 

12 Oma tööülesannete selgusega (st teate oma tööülesandeid, 

kohustusi    ja  vastutusvaldkonda)   

1 2 3 4 5 

13 Võimalusega tööülesandeid jagada, õigusi delegeerida ja 

vastutust  nõuda  

1 2 3 4 5 

14 Enda ja töökaaslaste vaheliste suhetega            1 2 3 4 5 

15 Karjääritegemise võimalusega ettevõttes    1 2 3 4 5 

16 Ettevõtte poolt pakutavate vabaajaveetmise võimalustega   1 2 3 4 5 

17  Oma töö sisulise poolega   1 2 3 4 5 

       

 

 

 

Rahulolu töökeskkonnaga 

 

Kui rahul Te olete .... 

  1 2 3 4 5 

1 töökeskkonnaga (ruumid, valgustus, tualetid jmt)  1 2 3 4 5 

2 oma töötingimustega      1 2 3 4 5 

3 töö tegemiseks tagatud vahenditega 1 2 3 4 5 

4 töö tegemiseks tagatud informatsiooniga 1 2 3 4 5 

5 ühisüritustega 1 2 3 4 5 

6  sisekliimaga 1 2 3 4 5 

7  kolleegide toetusega 1 2 3 4 5 

 

 

 Rahulolu juhtimisega 
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Kui rahul Te olete …. 

  1 2 3 4 5 

1 Juhi poolt Teie/teie tunnustamisega 1 2 3 4 5 

2  Juhi toetuse ja juhtimisega  1 2 3 4 5 

3 Teie kaasamisega otsustamisse 1 2 3 4 5 

4 Juhi poolt infoandmisega 1 2 3 4 5 

5 Juhi hoolivusega Teie suhtes 1 2 3 4 5 

6 Ettevõtte mainega 1 2 3 4 5 

7 Ettevõtte traditsioonidega 1 2 3 4 5 

8 Ettevõtte uuenduslikkusega 1 2 3 4 5 

 

Nimetage palun 3 olulisemat põhjust, miks teile meeldib töötada Tartu Konsumis  

1. 

2. 

3. 

 

Nimetage palun 3 olulisemat põhjust, miks te ei ole oma töö -ja töötingimustega  

rahul?  

1. 

2. 

3. 

 

Kuidas on Teie töörahulolu viimaste aastatega võrreldes muutunud?  Ja mis on muutuse 

põhjuseks (põhjusteks)? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Kui suures ulatuses rakendatakse Teie oskusi ja kogemusi? Ja kas see on Teile oluline? 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................. 

 

Mida arvate, mida võiks juhtkond edaspidi arvestada ja mis meetmeid kasutusele  

võtta, et teie tööga rahulolu ja motiveeritust Tartu Konsumis suurendada?  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Kui soovite lisada omapoolseid kommentaare või ettepanekuid tööga rahulolu teemal, siis 

palun kirjutage siia 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

ÜLDKÜSIMUSED TEIE KOHTA (tehke ristike sobivasse kasti) 

 

1. Sugu:                      Naine            □                                           Mees            □   

 

2. Teie vanus:   20- 35aastat           □                                Üle 52    aastat             □ 

                         36- 51 aastat           □                                

 

 

 

3. Haridus:      Põhiharidus                          □                    

                        Keskharidus või keskeri       □    

                        Kõrgharidus                          □ 

 

 

4.Olen:   

Müüja (klienditeenindaja)   □                   Kassiir                               □ 

Müüja ja kassiir  

                 

5.  Üldine tööstaaž Tartu Maksimarketis  
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                Kuni 5 aastat         □                          Üle 25 aastat                  □ 

                5-25 aastat             □                            

Lisa 2. Töötajate vastused 

 

Tabel 1. Rahulolu tööga. 

 

Rahulolu tööga Keskmine 

  hinne 

Enda ja töökaaslaste vaheliste suhetega 4,5 

Võimalusega saavutada erialaseid eesmärke 4,3 

Oma palgaga üldiselt 3 

Oma palga  vastavusega Teie kvalifikatsiooniga 2,8 

Karjääri tegemise võimalusega ettevõttes 3,3 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

     

 
     

    

Tabel 2.  Rahulolu tööga. Kõige positiivsemaid ja kõige 

madalamid hinnanguid     

 

 Rahulolu töökeskkonnaga 

Keskmine 

hinne 

   

Töökeskkonnaga ( ruumid, valgustus, tualetid jmt ) 4 

Kui rahul Te olete Keskmine hind

hind

Võimalusega teha Teile rahuldustpakkuvad tööd 4,1

Võimalusega töötada iseseisvalt 4,2

Võimalusega eneseteostuseks 3,9

Võimalusega täita aeg - ajalt kolleegi tööülesandeid 3,8

Võimalusega kasutada töös oma teadmisi ja oskusi, mida õpilastele/klientidele edasi anda 4,2

Võimalusega valida ise meetodeid ülesannete täitmiseks 3,5

Võimalusega saavutada erialaseid eesmärke 4,3

Oma füüsilise töökoormusega ettevõttes 3,6

Oma vaimse töökoormusega ettevõttes 3,6

Oma palga  vastavusega Teie kvalifikatsuooniga 2,8

Oma palgaga üldiselt 3

Oma tööülesannete selgusega 4

Võimalusega tööülesandeid jagada, õigusi delegeerida ja vastutust nõuda 3,4

Enda ja töökaaslaste vaheliste suhetega 4,5

Kärjääritegemise võimalusega ettevõttes 3,3

Ettevõtte poolt pakutavate vabaajaveetmise võimalustega 3,9

Oma töö sisulise poolega 4,1
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Oma töötingimustega 4 

Töö tegemiseks tagatud vahenditega 4 

Töö tegemiseks tagatud informatsiooniga 3,7 

Ühisüritustega 3,8 

Sisekliimaga 3,8 

Kolleegide toetusega 3,9 

 

 

Tabel 3. Rahulolu töökeskkonnaga. 

 

Rahuolu töökeskkonnaga Keskmine 

  hinne 

Töökeskkonnaga ( ruumid, valgustus, tualett jmt ) 4 

Oma töötingimustega 4 

Töö tegemiseks tagatud vahenditega 4 

Töö tegemiseks tagatud informatsiooniga 3,7 

 

 

Tabel 4. Rahulolu töökeskkonnaga. Kõige positiivsemaid ja kõige madalamid 

hinnanguid. 

   

     

      Keskmine 

 Rahulolu 

juhtimisega     hinne 

Juhi poolt Teie tunnustamisega 3,9 

Juhi toetuse ja juhtimisega 3,9 

Teie kaasamisega otsustamisse 4 

Juhi poolt infoandmisega 4 

Juhi hoolivusega Teie suhtes 4 

Ettevõtte mainega   4,2 

Ettevõtte traditsioonidega 4,1 

Ettevõtte uuenduslikkusega 3,9 

 

 

 

Tabel 5. Rahulolu juhtimisega. 

 

Rahulolu juhtimisega 

Keskmine 

hinne 

   

Ettevõtte mainega 4,2 
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Ettevõtte traditsioonidega 4,1 

Juhi poolt Teie tunnustamisega 3,9 

Juhi toetuse ja juhtimisega 3,9 

Ettevõtte uuenduslikkusega 3,9 

 

Tabel 6. Rahulolu juhtimisega. Kõige positiivsemaid ja kõige madalamid hinnanguid. 

 

 

Nimetage palun 3 olulisemat põhjust, miks teile meeldib töötada Tartu  

     Konsumis ? 

 

Hoolitakse oma töötajatest. 

Tore kollektiiv, töögraafik sobib. 

Palk, head töötingimused, head kolleegid. 

Asub kodu lähedal. 

Konsum on olnud stabiilne, kindel töökoht, sõbralikud töötajad. 

Vahetustega töö, kindel palk, hea seltskond. 

Juhtkond on väga hea. 

Konsumi poolt pakutavad soodustused (spordiklubi), töökohustused. 

Usaldusväärsus, meeldivad inimesed. 

Tuttav töökeskkond. 

Saan teha tööd, mis meeldib, sõbralik kollektiiv. 

Meeldib oma töö,  juhtkond on hea. 

Töö iseloom meeldib. 

Töötasu konkurentsivõimeline 

 

Nimetage palun 3 olulisemat põhjust, miks Te ei ole oma tööga ja töötingimustega  

rahul?  

 

Madal palk, aeglane info liikumine. 

Hommikuti on töökoormus nii suur, et ei saa õigel ajal lõunale minna. 

Need, kes ei suitseta, ei leia võimalust puhkepausiks. 

Tihti tuleb tööl käia ka vabadel päevadel. 

Halb valgus, info puudumine. 

Ei ole adekvaatne töö hindamine, külm, raskuse tõstmine. 

Vajadused kampaaniatega. 
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Sissekliima. 

Ülekoormus. 

Õhtused vahetused. 

Väga pikad päevad. 

 

Kuidas on Teie töörahulolu viimaste aastatega võrreldes muutunud ? 

 

On olnud stabiilne. 

Ülekoormus on põhjuseks. 

Vähe tööjõudu. 

   
   

Kui suures ulatuses rakendatakse Teie oskusi ja kogemusi? Ja kas see on Teile 

oluline? 

Rakendatakse püsivalt pluus koolitused, kus saab uusi teadmisi. 

See on oluline, tulevikus kogemus vaja. 

Iga päev peaaegu sel on väga oluline minu jaoks. 

 

Mida arvate, mida võiks juhtkond edasipidi arvestada ja mis meetmeid kasutusele 

võtta, et Teie tööga  rahulolu ja motiveeritust Tartu Konsumis suurendada? 

Palka võiks suurendada küll. 
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Summary 

 

The theme of the Bachelor Research was the observation of job satisfaction and motivation 

on the example of Tartu Konsum AS in 2014. The aim of the author was to research the topic 

of job satisfaction and motivation of Tartu Kivilinna Konsum. The following purposes were 

raised: to give a theoretical overview about job satisfaction, to compile a questionnaire, 

which would estimate the level of workers’ satisfaction and motivation, and to give 

proposals for the management of the enterprise. 

  

Three important theories – Maslow’s hierarchy, Herzberg two factors and Adams 

comparison one have been described in the theoretical part of the research. Also, an 

overview of other theories has been given. As money gives possibilities for physiological 

necessities and safe environment, so the necessities of that kind are connected with it. 

Money doesn’t have such a direct connection with higher necessities, but it helps self-

actualization of other activities.  

 

A questionnaire was used as the method. The questionnaire was divided in 5 parts: 

satisfaction with job, satisfaction with job environment, management, open questions and 

general questions. A 5-point scale was used to estimate the results of it. The results of the 

research demonstrated that the workers of Konsum AS estimated their work. They estimate 

the fellowship and friendly environment. The results of the research demonstrate that Tartu 

Konsum has a friendly team, which helps to support each other. Also, the motivation of the 

workers is the same as it has been described by Herzberg theory of two factors: interesting 

job, possibilities for development, responsibility and appreciation. 

 

The research demonstrated that most of the staff didn’t like the level of information giving, 

which is connected with the satisfaction of management style, and the opinion on workers 

about the trust of them. The lowest estimation of the recipients was in the facts of salary. 

The management can correct their attitude among jobs through different material 

motivators, loyalty of workers, estimation of seniority, and incentive pays.  
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The following proposals are made on the basis of the results of the analysis of the 

questionnaire: 

1. The dissatisfaction could be compared with system of bonuses connected with the 

system of individual results. 

2. Different formal and informal actions were proposed by the workers. 

3. The proposal of the author is to preserve the management culture of the enterprise 

and to support future satisfaction researches.  
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Lisa 3. 

 

Mina,                                                                                                                                  , 
                                                  (autori   nimi) 
sünniaeg                                , 

 

1.  annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 
 
 
 
 
 
mille juhendaja(d) 

on 

, 

(lõputöö pealkiri) 

 
 

, 
(juhendaja(te) nimi)

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 
 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 
 

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

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

ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 
 

 
Lõputöö autor      

(allkiri) 

 
Tartu,    

(kuupäev) 
 

 
 
 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Luban lõputöö kaitsmisele. 

 
 
 
 

(juhendaja nimi ja allkiri)                                                                      
(kuupäev) 

 
 
 
 
 

(juhendaja nimi ja allkiri)                                                                  (kuupäev)
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