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1. TÖÖL KÄIMINE  

 

Kui tihti töötaja puudub terve päeva töölt loata.  

 

1. Töötaja on töökohalt loata ära väga sageli (= iga päev). 

2. Töötaja puudub töökohalt loata sageli (= mitmeid kordi nädalas). 

3. Töötaja puudub töökohalt loata vahetevahel (= umbes ühe päeva 

nädalas). 

4. Töötaja on enamasti töökohal (= puudub üksikutel juhtudel). 

5. Töötaja on alati  töökohal. Vältimatute äraminekute korral palub ta 

enne luba. 

 

 

 

 

 

 

2. TÖÖAEGADEST KINNIPIDAMINE 

 

Kui sageli peab töötaja kinni kokkulepitud tööaegadest. 

Ebatäpsuseks loetakse hilinemine või varem lahkumine. Tähelepanu 

pööratakse nii tööpäeva algusele kui lõpule ning kõikidele tööpäeva 

jooksul peetavatele pausidele. 

 

1. Töötaja ei pea väga sageli (= mitmeid kordi päevas) tööaegadest kinni. 

2. Töötaja ei pea sageli (= keskmiselt korra päevas) tööaegadest kinni. 

3. Töötaja ei pea mõnikord (= mitmeid kordi nädalas) tööaegadest kinni. 

4. Töötaja on tööaegadest kinni pidamisel enamasti (= harvemini kui 

korra nädalas) täpne.  

5. Töötaja on alati täpne. Vältimatute hilinemiste  korral 

vabandab/selgitab, varem lahkumiste korral küsib eelnevalt luba. 

 



 

3. TEOTAHTELISUS JA MOTIVEERITUS 

 

Kui aktiivne (teotahteline ja motiveeritud) töötaja on. 

 

1. Töötaja on enamasti väga vähe aktiivne.  

2. Töötaja ei ole eriti aktiivne. Ta on üsna väsinud/ tahtetu ja töötamiseks 

motiveerimata. 

3. Töötaja on vahelduvalt aktiivne. Vahel on ta energilisem ja 

motiveeritum, vahel on väsinud/ tahtetu ja motiveerimata. 

4. Töötaja on enamuse tööajast aktiivne. Ta on küllaltki energiline ja 

motiveeritud. 

5. Töötaja on aktiivne. Ta on peaaegu kogu tööaja energiline ja 

motiveeritud töötama. 

 

 
 

 

4. ENESEKINDLUS 

 

Kui kindlalt ja julgelt töötaja käitub erinevates olukordades. 

 

1. Töötaja käitub ja tegutseb väga aralt ja ebakindlalt. Ta vajab ka 

tuttavates olukordades väga palju tuge ja julgustamist. 

2. Töötaja käitub ja tegutseb üsna aralt ja ebakindlalt. Ta vajab ka 

tuttavates olukordades palju tuge ja julgustamist. 

3. Töötaja käitub ja tegutseb tuttavates olukordades üsna julgelt ja 

kindlalt. Uutes olukordades vajab ta siiski üsna palju julgustamist ja 

tuge. 

4. Töötaja käitub ja tegutseb tuttavates olukordades julgelt ja kindlalt. 

Uutes olukordades vajab ta aeg-ajalt julgustamist ja tuge. 

5. Töötaja käitub ja tegutseb julgelt ja kindlalt ka uutes olukordades. Ta 

ei vaja peaaegu mitte kunagi julgustamist ega tuge. 

 



 

5. SUHTUMINE JUHENDAJATESSE 

 

Kuidas töötaja käitub juhendajatega. 

 

1. Töötaja on peaaegu kogu aeg kangekaelne/ üleolev või klammerduv. 

2. Töötaja on sageli kangekaelne / üleolev või klammerduv. 

3. Töötaja on enamuse ajast küllaltki positiivne, koostöötahteline ja 

täiskasvanulik. Mõnikord on ta kangekaelne/ üleolev või klammerduv. 

4. Töötaja on enamuse ajast positiivne, koostöötahteline ja täiskasvanulik. 

5. Töötaja on alati positiivne, koostöötahteline ja täiskasvanulik. 

 

 

 

 

 

6. SUHTUMINE RÜHMAKAASLASTESSE 

 

Kui sõbralikult, koostöövõimeliselt ja abivalmilt käitub töötaja 

kaaslastega. 

 

1. Töötaja on  kaaslaste suhtes väga ebasõbralik või tähelepanematu. Ta 

ei taha teha koos teistega ühist tööd ega teisi vabatahtlikult aidata. 

2. Töötaja on kaaslaste suhtes enamasti ebasõbralik või tähelepanematu. 

Ta teeb harva teistega koostööd ja aitab teisi vaid üksikutel kordadel.  

3. Töötaja on kaaslaste suhtes küllaltki sõbralik ja tähelepanelik. Ta on 

koostöötahteline ja aitab teisi vahel ka vabatahtlikult. 

4. Töötaja käitub kaaslaste suhtes enamasti sõbralikult ja lugupidavalt. Ta 

on üsna koostöötahteline ja aitab teisi ka vabatahtlikult.  

5. Töötaja käitub kaaslaste suhtes väga sõbralikult ja lugupidavalt. Ta on 

väga koostöötahteline ja aitab teisi sageli ka vabatahtlikult. 

 

 



 

7. ISESEISVUS SUHETES RÜHMAKAASLASTEGA 

 

Kui mõjutatav on töötaja suhetes kaaslastega.  

 

1. Töötaja on suhetes kaaslastega täiesti iseseisvusetu. Ta on väga sageli 

kaaslaste arvamustest ja käitumisest mõjutatav.  

2. Töötaja on suhtes kaaslastega väga vähe iseseisev. Ta on sageli 

kaaslaste arvamustest ja käitumisest mõjutatav.  

3. Töötaja on suhetes kaaslastega üsna iseseisev. Ta on mõnikord 

kaaslaste arvamustest ja käitumisest mõjutatav. 

4. Töötaja on suhetes kaaslastega enamasti iseseisev. Ta on harva 

kaaslaste arvamustest ja käitumisest mõjutatav. 

5. Töötaja on suhetes kaaslastega täiesti iseseisev.  

 

 

 

8. JUHENDITEST ARUSAAMINE   

 

Kui hästi töötaja mõistab suulisi ja kirjalikke juhendeid. 

 

1. Töötaja mõistab juhendeid väga halvasti. Töötaja mõistab väga lihtsaid 

ja näitlikke juhendeid. 

2. Töötaja mõistab juhendeid üsna halvasti. Juhendid tuleb anda talle 

üsna lihtsalt ja näitlikult. 

3. Töötaja mõistab juhendeid rahuldavalt. Talle võib anda juhtnööre ilma 

eriliselt näitlikustamata ja lihtsustamata. 

4. Töötaja mõistab juhendeid hästi. Talle võib anda mitmeetapilise või 

üsna keerulise töö kohta juhtnöörid ühekorraga. 

5. Töötaja mõistab juhendeid väga hästi. Talle võib anda mitmeetapilise 

või keerulise töö juhtnöörid ühekorraga. Ta mõistab ka olukorra 

terviklikkust.  

 

 

 



 

9. JUHENDITE MÄLETAMINE  

 

Kui hästi töötaja mäletab varem antud juhendeid ja suudab nende järgi 

tegutseda. 

 

1. Töötaja mäletab juhendeid väga halvasti. Ta ei suuda ilma abita meelde 

tuletada ka iga päev korduvaid juhendeid ega nende järgi toimida. 

2. Töötaja mäletab juhendeid halvasti. Ta suudab meenutada ilma abita 

vaid sageli korduvaid juhendeid ja nende järgi toimida. 

3. Töötaja mäletab juhendeid rahuldavalt. Ta suudab mõne kordamise 

järel meenutada ilma abita enamikke lihtsamaid korraldusi ja nende 

järgi toimida.  

4. Töötaja mäletab juhendeid hästi. Ta suudab mõne kordamise järel 

meenutada üsna keerulisi korraldusi ja nende järgi toimida. 

5. Töötaja mäletab juhendeid väga hästi. Ta suudab lisaks juhenditele 

meenutada ka abstraktset infot, mõistab ülesande terviklikkust ning 

toimib vastavalt. 

 

 

 

10. KOHANEMINE MUUTUSTEGA TÖÖPROTSESSIS 

 

Kui hästi töötaja suudab harjuda uute ja vahelduvate tööde/olukordadega. 

 

1. Töötaja kohaneb väga halvasti. Ta suudab töötada ainult ühesuguste 

korduvate tööülesannete puhul tuttavas töökeskkonnas. 

2. Töötaja kohaneb halvasti. Ta kohaneb uute olukordadega aeglaselt ja ei 

suuda nendes sihipäraselt tegutseda. 

3. Töötaja kohaneb rahuldavalt. Uutes olukordades ta enamasti kohaneb, 

kuid teda tuleb nendeks ette valmistada. 

4. Töötaja kohaneb hästi. Ta suudab muutustega kohaneda ja töötada 

üsna hästi ka vahelduvas töökeskkonnas. 

5. Töötaja kohaneb väga hästi. Tal pole raskusi muutuvas töökeskkonnas 

töötades. Ta oskab olukordi ette näha ja õpitud oskusi vastavalt 

kasutada. 



11. ISESEISVUS TÖÖTAMISEL 

 

Kui iseseisvalt töötaja suudab töötada. 

 

1. Töötaja ei suuda iseseisvalt töötada. Ta vajab töö alustamiseks 

enamasti väga palju  innustamist. Ka tuttavate tööde tegemisel toetub 

ta väga sageli juhendajale. 

2. Töötaja töötab iseseisvalt väga vähe. Ta vajab töö alustamiseks palju 

innustamist. Ka tuttavate tööde tegemisel toetub ta sageli juhendajale. 

3. Töötaja töötab küllaltki iseseisvalt. Tavaliselt suudab ta tuttava tööga 

alustada vähese innustamisega. Tuttavate tööde tegemisel ta toetub 

mõnikord juhendajale. 

4. Töötaja töötab üsna iseseisvalt. Ta suudab ka uues olukorras iseseisvalt 

alustada õpitud töö tegemist. Tuttavate tööde tegemisel ta juhendajale 

ei toetu. 

5. Töötaja töötab täiesti iseseisvalt. Ta suudab iseseisvalt alustada ka 

tundmatu töö tegemist, juhul kui ei oska, küsib nõu. Tuttavate tööde 

tegemisel ta tuge ei vaja. 

 

 

 

12. EESMÄRGIPÄRASUS 

 

Kui sihipäraselt (planeerib, otsustab, tegutseb) töötaja tegutseb. 

 

1. Töötaja on väga vähe sihipärane. Ka juhendamine ei aita.  

2. Töötaja on vähe sihipärane. Ta suudab sihipäraselt tegutseda ainult 

juhendamisel. 

3. Töötaja on mingil määral sihipärane. Ta püüab töö kulgemist ka 

iseseisvalt ette planeerida. 

4. Töötaja on piisavalt sihipärane. Ta oskab lihtsaid tööoperatsioone 

iseseisvalt planeerida ja töötamine on üsna eesmärgipärane. 

5. Töötaja on väga sihipärane. Ta oskab ka mitmeetapilisi töid iseseisvalt 

planeerida. Töötamine on täiesti eesmärgipärane.  

 



13. TÖÖTULEMUSED – KUIPALJU 

 

Kui palju tööd saab töötaja iseseisvalt valmis.  

 

1. Töötaja saab valmis väga väikese hulga toodangut/tööd. Toodangu/töö 

hulk ei suurene ka juhendamisel. 

2. Töötaja saab valmis väikese koguse toodangut/tööd. Juhendamisel 

kogused mõnevõrra suurenevad.  

3. Töötaja saab valmis keskmise hulga toodangut/tööd. Juhendamisel 

suureneb hulk arvestatavale tasemele.  

4. Töötaja saab valmis üsna palju toodangut/tööd. Iseseisvalt töötades on 

saavutatud hulk hea, kuid juhendamisel parem.  

5. Töötaja saab valmis väga palju toodangut/tööd. Tulemus on koguselt 

väga hea sõltumata juhendamisest.  

 

 

 

14. TÖÖTULEMUSED - KVALITEET  

 

Mil määral töötaja iseseisva töö tulemused vastavad heakskiidetud 

kvaliteeditasemele. 

 

1. Töö kvaliteet on peaaegu alati väga halb. Juhendamisel kvaliteet eriti ei 

parane. 

2. Töö kvaliteet on peaaegu alati halb. Juhendamisel võib ta jõuda 

heakskiidetud tasemeni. 

3. Töö kvaliteet on enamasti rahuldav. Juhendamisel jõuab kindlasti 

heakskiidetud tasemeni. 

4. Töö kvaliteet on enamasti hea. Juhendamise abil teeb päris hea 

kvaliteediga tööd. Ta teeb sageli ka iseseisvalt töötades hea 

kvaliteediga tööd. 

5. Töö kvaliteet on väga hea. Töö tulemused on alati ka iseseisvalt 

töötades väga head. 

 



15. TÖÖTULEMUSTE PÜSIVUS 

 

Kui ühtlastena püsivad töötulemused (koguselt ja kvaliteedilt) keerukuselt 

sarnastes tööülesannetes erinevatel aegadel.   

 

1. Töötaja töötab väga ebaühtlaselt. Töö hulk ja kvaliteet muutuvad 

erinevatel aegadel väga palju. Juhendamisega ei muutu tulemused 

ühtlasemaks.  

2. Töötaja töötab ebaühtlaselt. Töö hulk ja kvaliteet muutuvad erinevatel 

aegadel palju. Juhendamisega muutuvad tulemused mingil määral 

ühtlasemaks. 

3. Töötaja töötab suhteliselt ühtlaselt. Töö hulk ja kvaliteet püsivad 

erinevatel aegadel küllaltki ühtlased. Pideval juhendamisel püsivad 

tulemused ühtlased. 

4. Töötaja töötab ühtlaselt. Töö kvaliteet ja hulk püsivad erinevatel 

aegadel üsna samal tasemel. Aeg-ajalt on vaja tulemuste ühtlastena 

hoidmiseks juhendada.  

5. Töötaja töötab väga ühtlaselt. Töö kvaliteet ja hulk on erinevatel 

aegadel püsivad. Ta ei vaja tulemuste ühtlastena hoidmiseks 

juhendamist. 

 

16. KESKENDUMINE JA PÜSIVUS TÖÖTAMISEL   

 

Kui hästi töötaja suudab keskenduda pooleliolevale tööle ja seda 

eesmärgipäraselt jätkata. 

 

1. Töötaja keskendub väga halvasti. Ta ei suuda ka rahulikus ümbruses 

pooleliolevale tööle keskenduda.  

2. Töötaja keskendub halvasti. Ta suudab lühikeseks ajaks keskenduda, 

kuid kõik ümbruses toimuv ja tema oma mõtted häirivad töötamist. 

3. Töötaja keskendub keskmiselt. Rahulikus keskkonnas suudab ta üsna 

hästi keskenduda. Häirivas keskkonnas on keskendumine tunduvalt 

raskem. 

4. Töötaja keskendub hästi. Ta suudab üsna pikka aega tööle keskenduda 

ja ka ümbruses toimuv teda eriti ei häiri. 

5. Töötaja keskendub väga hästi. Ta suudab keskenduda pikka aega. Ta ei 

lase end ümbruse häirivatest teguritest segada. 



17. ABI - JA TEENINDUSVALMIDUS (Hinnatakse vajadusel) 

 

Kui meelsasti töötaja aitab teisi ning kui hästi ta sobib teenindamist 

eeldavatele töödele.  

 
1. Töötaja ei taha üldse teisi aidata ja teenindada. Teiste aitamine ja 

teenindamine on talle väga vastumeelsed. Ta ei sobi teenindamist 

eeldavatele töödele. 

2. Töötaja ei taha enamasti teisi aidata ja teenindada. Ta aitab ja osutab 

teeneid vastumeelselt. Ta sobib halvasti teenindamist eeldavatele töödele. 

3. Töötaja on mõõdukalt abi- ja teenindusvalmis. Ta aitab teisi ja osutab neile 

teeneid vahel ka vabatahtlikult. Ta sobib keskmiselt teenindamist 

eeldavatele töödele. 

4. Töötaja on üsna abi- ja teenindusvalmis. Ta osutab meelsasti teeneid ja 

aitab sageli teisi ka vabatahtlikult. Ta sobib teenindamist eeldavatele 

töödele hästi. 

5. Töötaja on väga abi- ja teenindusvalmis. Ta aitab ja osutab teistele sageli 

vabatahtlikult teeneid. Ta sobib väga hästi teenindamist eeldavatele töödele. 

 

 

 

18. TÖÖRIISTADE JA TÖÖVAHENDITE KÄSITLEMINE – 

TÖÖOHUTUS 

 

Kuidas töötaja kasutab ja hoiab tööriistu/ -vahendeid ja kuidas ta arvestab 

tööohutusega.  

 
1. Töötaja kasutab ja hoiab töövahendeid ja -riistu väga hoolimatult. Ta 

arvestab väga harva tööturvalisuse nõuetega  ja tööohutuseeskirjadega. 

2. Töötaja kasutab ja hoiab tööriistu ja –vahendeid hoolimatult. Ta arvestab 

üsna harva tööturvalisuse nõuetega  ja tööohutuseeskirjadega.  

3. Töötaja kasutab ja hoiab tööriistu ja –vahendeid üsna hoolikalt. Töötaja 

arvestab mingil määral tööturvalisuse nõuetega  ja tööohutuseeskirjadega.  

4. Töötaja kasutab ja hoiab tööriistu ja –vahendeid hoolikalt. Ta arvestab üsna 

palju tööturvalisusega ja enamasti järgib tööohutuseeskirju.  

5. Töötaja kasutab ja hoiab tööriistu ja –vahendeid väga hoolikalt. Ta arvestab 

alati tööturvalisusega ja järgib tööohutuseeskirju.  

 



19. OMA TÖÖ HINDAMISOSKUS  

 

Kui õigesti suudab töötaja hinnata oma töö tulemusi ja töö sooritamisse 

puutuvat. 

 

1. Töötaja oskab oma töö tulemusi ja töö sooritamisse puutuvat väga 

halvasti hinnata. Õnnestumiste ja vigade ära tundmine on täiesti 

juhuslik. 

2. Töötaja oskab oma töö tulemusi ja töö sooritamisse puutuvat halvasti 

hinnata. Õnnestumiste ja vigade ära tundmine on üsna juhuslik. 

3. Töötaja oskab oma töö tulemusi ja töö sooritamisse puutuvat 

rahuldavalt hinnata. Ta tunneb õnnestumised ja vead mingil määral ära. 

4. Töötaja oskab oma töö tulemusi ja töö sooritamisse puutuvat hästi 

hinnata. Ta tunneb õnnestumised ja vead üsna täpselt ära. 

5. Töötaja oskab oma töö tulemusi ja töö sooritamisse puutuvat väga 

õigesti hinnata. Ta tunneb  õnnestumised ja vead täpselt ära.  

 

 

20. VASTUTUSTUNDLIKKUS  
 

Kui vastutustundlik on töötaja talle usaldatud tööülesannete täitmisel 

 

1. Töötaja ei ole vastutustundlik. Ta ei ole võimeline peaaegu mitte 

kunagi iseseisvalt töötama. Tema peale ei saa loota.  

2. Töötaja on üsna vähe vastutustundlik. Enamasti ta ei ole võimeline 

iseseisvalt vastutustundlikult töötama. Tema peale saab loota ainult 

väga piiratud tööülesannete puhul. 

3. Töötaja on üsna vastutustundlik. Kindlate tööülesannete korral on ta 

võimeline töötama iseseisvalt vastutustundlikult.  

4. Töötaja on vastutustundlik. Ta suudab iseseisvalt töötada niivõrd 

vastutustundlikult, et talle võib anda iseseisvalt tegemiseks terveid 

töölõike. 

5. Töötaja on väga vastutustundlik. Tema peale võib alati loota ja anda 

iseseisvalt tegemiseks üsna laiu töölõike. Ta suudab mingil määral 

vastutada ka rühma töö eest.  

  



 

21. TÖÖOSKUSTE KASUTAMINE  

 

Kui tõhusalt töötaja kasutab olemasolevaid oskusi töötamisel. 

 

1. Töötaja kasutab omandatud oskusi väga halvasti. Ta ei suuda või ei 

taha neid kasutada. Tulemused on peaaegu alati väga palju tegelikest 

võimetest allpool. 

2. Töötaja kasutab omandatud oskusi üsna halvasti. Tal oleks oskusi 

märgatavalt paremateks tulemusteks, kui need, milleni ta töötades 

tavaliselt jõuab. 

3. Töötaja kasutab omandatud oskusi keskmiselt. Töö tulemused vastavad 

üldiselt tema oskustele, kuid tal oleks eeldusi oma töötulemuste 

parandamiseks.  

4. Töötaja kasutab omandatud oskusi üsna hästi. Töö tulemused vastavad 

üldiselt tema oskustele.  

5. Töötaja kasutab omandatud oskusi väga hästi. Ta on eriti püüdlik ja 

saavutab tema oskusi arvestades väga häid tulemusi.  

 

 

 

22. VÄLJENDUMINE 

 

Kui selge ja mõistetav on töötaja kõne. Kui hästi ta suudab suuliselt 

väljendada oma mõtteid ja teadmisi. 

 

1. Töötaja suuline väljendus on väga vähene, kõne on raskesti mõistetav. 

2. Töötaja suuline väljendus on vähene, aga lihtsamat infot ja mõtteid ta 

suudab väljendada arusaadavalt. 

3. Töötaja suuline väljendus on küllaltki selge ja mõistetav. Ta suudab 

tavalist infot ja mõtteid arusaadavalt väljendada. 

4. Töötaja suuline väljendus on selge ja mõistetav. Kõne on ka sisult üsna 

arenenud. Ta suudab väljendada infot ja mõtteid mõistetavalt. 

5. Töötaja suuline väljendus on täiesti selge ja mõistetav. Jutu sisu on 

mitmekülgne ja arenenud. Ta suudab väljendada infot ja mõtteid täiesti 

mõistetavalt. 



23. FÜÜSILINE SUUTLIKKUS   

 

Milline on töötaja füüsiline suutlikkus ja kuivõrd ta suudab täita 

füüsiliselt koormavaid tööülesandeid. 

 

1. Töötaja füüsiline suutlikkus on väga väike. Ta ei suuda füüsilise 

koormusega tööülesandeid täita.  

2. Töötaja füüsiline suutlikkus on väike. Ta suudab füüsiliselt 

koormavaid tööülesandeid täita lühikest aega. 

3. Töötaja füüsiline suutlikkus on keskmine. Ta suudab füüsiliselt 

koormavaid tööülesandeid teha umbes pool tööpäevast.  

4. Töötaja füüsiline suutlikkus on hea. Ta suudab füüsiliselt koormavaid 

tööülesandeid täita peaaegu kogu tööpäeva.  

5. Töötaja füüsiline suutlikkus on väga hea. Ta suudab füüsiliselt 

koormavaid tööülesandeid teha kogu tööpäeva. Lisaks suudab ta 

vajadusel sooritada koormusrikkaid tööülesandeid.  


