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Käesoleva aruande go asitakse ülevaeae ettevõtte 

*1979» aasta juurikana läbiviidud entoeetküsitluce teJ 

Ülevaade on järg eelmise aasta lõpul koostatud ITP ; 

tujate iaelooB»stuselet tasa üleaehitos on sarnane <

Aruande esieesea peatükis on ära toodud töölisi

S ael вамatue antootearlria andante järgi ring nende i 
ridokwintide mdtactega.

Teieos peatükis on antud tööliste iseloomustus 

ja kvalifikatsiooni järgi»

Kolmas peatükk on pühendatud ühele olulisemale probleemilt 

kollektiivis * töötinginustele ja tööolnele, Käsitlemist leiab 

ka tööliste hinnang töötamisele väljaspool Tartut*

Neljandas peatükis on veetluse all stiraleerinine • nii ne*  

teriaalna kui мгааЗле»

Viiendasse peatükki on koondatud tööliste vaba aega ja einet 

käsltlevsd anäeed.,

Käaaolevaaee arnandesae pole lülitatud ülevaadet агпавоеа 

kasutatud statistiliste st näitajatest, millised on kiik sanac, 

Ma eelmiseski aruandes kasutatud.
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i töötajasotiha ййбшшеяб

1979*  aasta juunikuus viidi lühi ankeetküsitlus, ata L&tose 

elsmehit«i3xxAin®rii js reaäbetoÄtoodete Шиве ttöHM*  Kteit- 
leote*  aoocndil oli elaraohituskonbinaadie arvel 431 töölist;# 

Beist käsitleti 163» Kate töötaja cxateodid olid täidetud ebapii*  

eavalt ja ei külvanud edasiseks töötlenlsekn#

Beudbetoontoodete tehases oli cateiouriJ.so ajal itteekirjae 

358 töölist, ^nketoeritud sai neist 143*  Täidetud ankeetidest о 

toe praagiks 9*
Seega kogu järgnev analüüs on tehtud 161 коойшшой! ja 134 

tehase ankeedi alusel# Analüüsitud ankeedid hõlmavad east avalt 

33*5  Ja 37>4 S nende kollektiivide tüüliakm ost.

Kerkib küsinuö, kas sellise vaüniga tehtud wJLULsi tule*  

eeni võib ligeda jropresentatiiveeks, a#t, kas neid saab lugodt 

kehtivaks kogu kollektiivi kohta# sellele küsimisele vaatuse leiu*  

nisata veatlene küsitletute olulisemad Uldsotaiaalsoid tiemi»ej.d 

ju kSrvutaoe neid kaadri dokumentide ancüsetega kogu kollektiivi 
ШШ-Ste 12<tit8$ .

k*w

AnkeotküaltluB hoöroe elacmetri tosteoD^inoaOi töJHsteot 77,7 ■ 

neid, ja naisi 22,38 (tabol 1.1). Kaadridokisaentide andoetoes 

võrreldes on protsentuaalselt rohken küsitletud othie

ItBT on naissoost küsitletute osatähtsus veidi апшикз kui ko« 

gu tehase naiete hulgas. Erinevused käsitletud oeoote-aaiete ar

vus on nd.nlmaised ja ei noonuta sisuliselt kogupilti.

■
Kaadridokuoentide analüüs. Tartu 1979
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Tabel 1,1

doktoen- ritutest
tide pftii-
ДЙ

73,0 j

27,0

ülllill и ..... Г J.1**vлзаоаг? * eratee*
dolrmen- rituteat 
tide рвЬ» Sl________

74,0 71,2

26,0 28,2

Elsntitosdbinaodi tööliste kesköine vanus on 32 aastat. « »- 

teenitute halka on sattunud suhtoliaelt rahkee eakamaid ininas 

koekoise vanuse poolest on nad aaste .tera vanenad. öeda n -зиз sl 

tabeli 1.2 andmete põhjal. Alla 25 aastaste noortööliste oeat ihte 

eue on küsitletute seas väiksem kui nende tegelik osst .htsus kogu 

kollektiivis, Sedevted rohkem oa ankeedi täitadaost osa võtnud 

töölised, kes on vaieoad kui 25 aastat, Erandiks on toõ-ge vanema 

vanusegrupi eeindajad, nad on Jäänud ankeetküsitlusest välja. 

Eeid töötajaid on kogu kollektiivis nii vähe, et nende punmnane 

küsitletute seas ei oma tähtsust,

Tehase töölised on kandridožrocntide järgi tosknlBelt 3 aas

tat vaieoad kui kombinaadi töölised.(PJE tehase tööliste toekai.- 

ne venus - 35,0 aastat). Ankeedi täitjad on aga kaalciiso venute 

järgi aasta võrra noareaad kai kogu tehase tööliced (anfcteari- 

tate keoketine vante 34 aastat). Ka tehase an^teerltute hülges 

ei ole vanusega üle 60 aastaseid töölisi. Tabelist eäaeitet 

kuigi üksikute vanusegruppide esindajate osatähtsus on veidi 

erinev küsitletute ja kogu kollekt.iri seas, on pühiproport - 

sjoonid säilinud. Suhteliselt veidi enam on Idlsitlctud töötajale., 

kes vanust arvestades peaksid kuuline kollektiivi põhi kaadri



ЫЖ tööliste toetasin® vanus kaaäridokucaantide põhjalt 32,0 aoctit, 

1Ж tööliste tooksine vorme aatoctäüsitloBe põhjal i 33*o  амШ

ЯП"' töölist® laestotoe тааив krcvSri 11 dr nfl . м1 36*0  t; .

RES tööliste testadne -топив onkoetitiiaitluoc p&ijal t 34,' nes ut



Soolis • vanuselise struktuuri vördlcaiool tabelis 1.3 u:»- 

вш, et wl лтШпу*-)  nnxvli n on noootest eacc küsitletud vtmeractc a- 

nnsegrt^pide esindajaid. Batsenkeeditäitjatest *Ldi  Elo peole 

(51,3 *)  kuuluvad ee poolest 30 - 39 aastaste tustuseveheeä.ku,

Tehases on kõige enon aafceetküaitlueBo settinud 25*69  -eon- 
tsent neistöilioed (tabel 1,4)# Heade oeatähtsuc on peaaegu Ю ,4 

vürsti suurem tegelikust osakaalust kollektiivis# seoste osas ж 

käsitluse tulemusena suhtarvud venusegrtppide iMkec suilittead 

onad propartaioanid.

’-4- 1 "Telje
Tabeli 1,5 võrdlevad endzned näi tavad, et enaci aa У в;. t lo

iud kõrgema haridusega EBK töSliai. äbaaelt 9-к1ызо111эе harida- 

eege t№lieto owMMeeo atieetwitute inSgec m яенмтепяй 9,1# 

võrra.
ŽCü tqäymnfl да SBitoedltžiit^ad köc.Y:Gi.^2 l^Stalöe hiirie^E (9<( 

klassi) kui kostetine haridue ksodrlttokoaentide järgi (3,3 klr.S№i)i 

Шт ktd 8*iel6saili.w  haridmega. toClits^e ooatühtei^ ankotccrltd*-  

te seeo oa stKE^cesmud Imomülku (16 *9  yj) -^6rrae

Sell toe tuteGÄKž oli <ю^и£зр^2з?им8 kxsm шжзоб t.- -? •*

•wt loobujad alid vühaoe iKsridwje©^ totoeeeade

ЫжЛМбв#емевь
Tabelis койМ naadi kohta toodud auned näitavas, <.t eiko-

kl üksikute staažigruppide esindajate osatähtsus idutitletite hul

gas erineb veidi toodridotaamtanthaetest on küsitletute hetstaine 

üldstaaž võrdne kollektiivi tegeliku keeteÄue otaašigti.

Ka tehase kogu kollektiivi tuuliste ja ankeetteisitlL^se sat

tunud inimeste keulsaine üldstaaž on eana - 13,0 eaetat.

i20te I^r\'ut?;CTtoü ettevöHoG töötatud aje Mite aito ^tot.



Elanutaxabinsedi tööliste soolis - vanuseline

struktuur

ПГ» aastates dolrtoog.- 
Jy.de pdhjgl..

1. allu 20 7,3

2, 20 - 24 17,6

3. 25 - 29 - » j

4. 30-34 14,3

35 • 39 14»6

6. 40 * 44 5,7

7. 45 - 49 5,7
8e 50-54 3e0

9. 55 - 59 1>2

Юе 60 ja vanana1 0,3

16,1 19,4 29,7

14,7 19,4 21,6

7,0 14,5 13,5
7,8 4,0 Ц1

2,3 1,6 5,4

3,9 3.2 2,7

10,9 U,5 5,4
34,1 21,8 21,5

Jy.de
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Boolis - vanuseline struktuur

Tabel 1.4

nr. aastates , ritutest dokuncg- ritutest
• ti^uwwsw fcide põhjal tidc põhjal

1. olla 20 2,3
2* 20 • 24 12,1

3. 25-29 23,4

4. 30-34 19,6

5. 35 - 39 18,5

6. 40-44 7,2

7. 45 - 49 7,5
8» 50-54 5,7 :

9. 55 * 2,6

10. 60 ja vanaksia 1,1

2,2 2,2

14,6 12,9 11,1
23,6 15,1 25,0
18,0 20,4

20,2 20,4 25,0

5,6 9,7 11.1
11,2 7,5 : 3,3

3.4 10,3 5^

1И 1,1
* * «»



EEK tSöllste kesköine haridustase kaadritotarentide järel «3,j kiusa

EEK onketocritutc keclrine haridustase; „1: ,„c

ГШГ tööliste laeakrine harlduBtaae žaaäridotaraontiäe jurci*8 e3 klass

liBT anlieteeritute ?®statine haridustase: 9,3 klass



a 
а 

§ 
в

11

Pcbol 1.6

Tööliste üldine tööGtocc

I

Jrk*  
№.

. IcHro tüüsteaS, 
wwhiiHi eitei

1355^T**~

tide pchjsl
ritutest

i-Шлх-j.**

tide p6hjal
$*i  t■ 1# и*  IV W Iwr H

1, 0*5 24,6 13,3 10,9 16,1
• 6-10 23*0 21,1 20,4 «М

3. 11 - 15 19,7 28*9 24*4 ИЫ1

4. 16-20 13,1 12,7 23,5 23,4
5. 21-25 ■ 13,1 13,3 11^ 1e3
Ge - iUe 25 6,6 1O^B

1
M 9,7

keckatoe üldine tSSetsai kaeteiäolcwaaxtide pOhjala 12,3 aeeiet

baokatoe staoE onketeeritatocti 12,3 aaetat

toetedne üldine tööstaaž kaadridokuoentide põhjal: 13,0 aactat

tatotedne stanš cnketeeritntest i 13,0 ecctct
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Tabelist 1.7 nücae tööliste jacunari-at tehases töötetod 

oja järgi. Anketeeritud on rohken neid töölisi, tees on ettevõt

te® kauen töötanud. Ligikaudu neljandik küsitletutest on tc.£- 

oee töötanud juba üle 11 aasta. Seetõttu on ka küsitletute kees- 

Edne staaž ettevõttes (7*4  aastat) suuraa tööliste teaoÜlaBt 

kestoisoot ettevõttes (6,4 aastat). Küllep on pikenct веса 

tuülolsute hiunoagud uute töötajate aaoäact pädevaaadki.

Ankeedis oli küsinns erialal töötatud etauži kohta, aida 

ei oinad võinolik saada teadridokaaentide andneteat. bl±d Lod- 

. jsooüUerft küeitletuieet on eriainet eteeii üle 15 aas
ta, on ИЗК-е küsitletud töölised опа erialal suhteliselt vUic 

töötanud, (tabel 1.8). üle poolte töölistest (63 ) on oos eriala 

viljelenud alla 6 aasta, kusjuures вето pite üldstsotega tl õlis

te oaatahtsus on 13,3 S.

Hulgi tehase töölistel cn erialast otaoža rohkoa, on ka 

seal oluline osa onal erialal viibe tö itenud. Kostolne erialane 

staaž EEK-c - 6,2 aastat, J3T-e -7.6 aastat.

likMWB:
Kuna tootaialõik on ettevõtte pteLlicokc toülictc jagan©- 

n$iDO kategooriaks s silo torae tabelis 1.9 võrdlevad сзмзе<; к . 

tootaloloikude kohta.

Kaoblnaadle on k&Lge anaa töölisi külvatud cmtaažxjaoD*  

koodades ja vliMtlaBjooskannase

Kõrvutada tehase koadridokixaentaatoeiid cota^tküDitlusoot 

saadoä annetega, rxh^aoo erli^vuKi tuöliete jaguneolsel tabe

lis 1.9 ninetatud ižikisdessc» KaadridolmDentaatoe^ põhjal 

peaks BET osakondadest kuuluda 2815 kogu kollektiivi tellis

test. Kontrollitud ondraod näi tavad t et tegelikult on nimtt.; 

toototslõlgos hõivatud ггйхэз kuuendik tööliotcst.
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Tabel 1*7

naudbetoontoodote tehase tööliste

tööstaaž ettevõttes

Keatalne tööstaaž kaadridokui^entide järgi# 6*4  osatut

Keskmine tööstaaž antaetküsitluDe tulemusena: 7*4  aastat

Jrk, ettevõttes 
__ i tCötatnd aeg
Ш. e аэивх а«ес

. kaadri * 
йОкШЮ*  
tl de põhjal

aaketeeri-
tutest

1e Öhesn tai 2 24,0 14,0

2e 2-3 IM ■ 20^

3. 4-5 25,1 20^

4. 6-7 ' . 6*2 8*a

5. 8-9 5,9 6,1
6. 10 - 11 6*4 6,1

7. 12 - 13 2,0 M
8e 14 - 15 8*8

9. üle 15 8,6 10.5



Tallate erialane t№taaž

14,

TüOstaaž eriala, 
nr, eoilw
ww*wwe»wew№w*«w-e —«l-—fw—www——ew—iwee——ее——eu*

1. vaheta ktti. 2

2. ' 2-3

3. 4-5

4. 6-7

5. 8-9
6. 10 - 11
7. | 12 - 13

3, 14-15

9. üle 15

EES tööliste testenine töuat^š erialal: 6,2 oactat

BB$ tSSliate keeleaine töBotaaž ori alal: 7,6 aastat
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lehel 1.9

TOöMate jeguoeolne tootaiolflikudesse

1. БЖ osakomad 2,6

4* Lnsenervörkudc ja 
santetmiliste toude 3,3 
jaoskond

2. T jo il aontaežl- 2'/,2
J tS6№*JKXÄll*

5* i;eltiianik)CCTdL33.o- 15,0 
jaoskond

3» Ilcu3dbetoonltonatrakt*  * 
sioonide tsehh

9*  . t uurpaneelide je гаэ*  * 
kabiinide tsehli

10. neoemdi-^jehhaanika ot2 
I tk^ClÜ:

S anketeo* dkaedri* 
rit utest dokmen*

tide põhjal

1,B •

20,2 w

| ^,7 -

11,0 «*

T7«a
! *

«w

W 20,5 .
Ä> 10,9
ew 24,3

1«2 32.1

1*2  ' ♦eZ

"üikoteo*, A-nt- WV#1 v w V
ritoteet

3,3

15,0

33,3

28,3

15,3



Hoopis vähe on osakondadest töölise-d cnketecritute luugus 

• 3,3 f3. Ilaselt cd ratagi arusaamtucc tõtta ankeedi täitjad oo

did aujale kirja pannud. Osalt on onketeoritute Täiks arv osa - 

kondedect tingitud ко sellest, et paljud lõigu töölised tööta - 

eed erialal, ais pole seotud otseselt tootaisega (koristaja, 

katlakütja, jne.). Seetõttu oucrcn osa neist keeldus ankeedi 

täitnioesu pidadoc endid aittokoopctantsekL tootaiat ptuxata- 

vstes küsimistes.

Lelpooltoodu põhjal võib kinnitada, ct snketeerltute koos

seis kajastab mõlemas kollektiivis reaalselt alSSSBoleve l pro

portsioone. Ikski tööliste kategooria ei ole esindatud stctis - 

tiliseks töötleniscka olla vajaliku näüru.



II TÖÜLIJTE ERIALA JA KVALmKAT^OOKI КОНАМ

1ЛВ»ОСМГ88ЮЗ

Antud peatükis votaxao vaatluse alla Tartu Elaxauehltesk№bi*  

naadi ja Tartu Raudbetoontoodata Muis» tööliskonna kutsealase 

iseloomustuse, 

kalmeses osas on tööliste analüüsimisel lähtekohaks elukut

se*  Grupeerite tööliserialad kümneks eraldi rüteaks ja seostame 

neid järviste sotsiaalsete näitajatega:sugu, varma,haridustöö- 

etuel, eriale omandamise aeg, lisaeriala ja teeteMLlMk*
Beatük^ teises osas analüüsime tööliste kvalifikatsioail 

sõltuvalt soost, haridusest, kategooria omistamise ajast, eri

alast ja tööstea&ist e 

ÜiIl

blasuehituskoiabinaadis on arvukuselt kolge suuremaks räimeks 

viimistlejad (krohvija, maaler, puusepp) * nende osatähtsus töö

liste seas on 3^,6 £ (tabel 2*1)*

Teiseks suuremaks rühmaks on raudbetoonkonstruktsioonide 

monteerijad, betoneerijad, müürsepad * 1^,3 Loetletud katue 

grupi esindajad kokku moodustavad üle poole ettevõtte tJöliste^t 

ja iseloomustavad kolge paremini ettevõtte tooteisproflill*  tui 

arvata juured veel mehhimlsElcte juhid ning autojuhid, saame, et 

need kolm rühma annavad kokku üle kahe kojjoandiku töölistest, 

ülejäänud seitsme tööliste rühma osakul on seega hoopis vükasm*  

/õimegl öelda, et töötajate arvamuste, soovide, rahulolu d e.
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Kombinaadi ja tehase tööliskonna koosseis

Erialad

19,3 100,0

54,736,6 1.6

7,6

5
100,01,2 100,0 0,6

Voroija,Qperaator.Baainist- 
aotorl3t,tag2asta ja, vilal st- 25.6

90,012,175,0
8

■*  JL v*  tFV VV**i*aLe$iB  * @ VA

j laborant jt.töölised 1
8,98,4 27,3

S-*"

Trei,ai .freesija,elektrik

Koristaja,kütja,laohoidja

100,0

100,0

100,0

100,0
63,3

90,3

9,7
9.

10.

7,2
0,6

100,0

100,0

100,0

antud 
eri-

l.‘aadbe toonkonstru kt sl onni
de monteerija,betoneerija 
müürsepp

Krohvi ja .maaler,puusepp

Pehhanisaide juht,auto
juht

Elektri-või gaasitoevitaja
•Bhituaelektrik,ehitu aLukk-

——****.
ii,.#*'  i ■ iw. uiMeeste
, osa*
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pühal domineerivad viimistlejate, iBonteerijato ja autojuhtide 

seisukohad, keda tuleb kõige enam silmas pidada ka sotsiaalse 

planeerimise alaste ürituste kavandamisel*  Öeldu ei tähenda taia- 

te tööliste rühmade osa eitamist, vaid kollektiivi maureva, domi

neeriva osa väljatoomist*
Tehases oo tooniandvateks erialadeks esiteks vormija, ope

raator, maslnist-motorist, taglastaja * loetletud erialade a töö

liste osatähtsus 25,8 ja teiseks, kes samuti annavad veerandi 

tööliskonnast, Näeme, et jaotus on analoogiline kombinaadis lei

tule : kollektiivi tootelsprofiilile spetsiifilistel aladel tõo

tavad töölised moodustavad poole kõigist töölistest, kui aga li

sada veel arvukamalt esindatud kraanajuhid, tran sport e eri jad ja 

lukksepad, saame kokku samuti kui kombinaadis 70 % töölist*

Maea- Ja naistööliste vahekorra ettevõttes näurab 

eelkõige töö iseloom. Jooliselt struktuurilt erinevad antud too- 

liskollektiivid oluliselt vabariigi rahvamajandusee kasutatavast 

tööjõust, kus mees- ja naistuujõud leiab võrdset rakendamist*

Kombinaadis võib meeste ja naiste võrdset jagunemist näha 

vaid viimistlejate seas (tabel 2*1).  Naistööjõul on ratoendetist 

veel transporteerijate, kraanajuhtide ja abitoölista (transport*  

töölised, loborandid j*t*)  seas*  ülejäänud tööl!^elukutsed oo komi 

binaadls meeste päriseludeks*

Tehases kasutatakse naistööjõudu kõige rohkem abitöõliste, 

transporttöuliste, laborantide j*t*  seas - sellest tööiseloomu 

poolest üsna ebaühtlaselt grupist on naisi 2/3. Naisi on veel 

transportööri jäte, kraanajuhtide, vormijate, operaatorite, maad*  

nlst-motaristicte, taglastajate, viimistlejate seas. ilejäänM 

elukutsetega töölised oa peaaegu kõik mehed*

Järgnevast analüüsist kus küsitletuid enam diferentseerida 

tuleb, jataoe välja need erialagrupid kust ankeetküsitluse  ̂
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hõlmati väga vähe töölisi ( kuni 5), Kuna ankeet oli mõeldud mõle

male ettevõttele, tuli tootmiserialadc loetelusse võtta ka mõlemas 

käitises rakendatavad elukutsed*  Et kõnesolevad ettevõtted erine*  

vad tootmispaofiill poolest, on ka täidetavad ametikohad erine vae, 

millest tuleneb ree elukutsete tagasihoidlik erinevus vastavalt 

ühes või teises asutuses*  Kombinaadis on sellisteks tabelis 2,1 

järgmised rühmad : ehituse lektrik, ehituslukksepp (2 inimest), 

transporteerija, kraanajuht (4 inimest), treial, teeesije, elekt

rik ( 1 inimene) ja koristaja, kütja, laohoidja ( 1 inimene), Te

hases * raudbetoonkonstruktsioonide monteerija, betoneerija, müü

rissepp (5 inimest), krohvija, maaler, puusepp (2 inise st), ehi • 

tuselektrik, ehituslukksepp (1 inimene), koristaja, kütja, laohoid

ja (3 inimest).

Vanus, Kombinaadis töötavate tööliste gruppidest on eat«k- 

mad autojuhid ja mehhanismide juhid • keskmine vanus 35,5 aastat 

(tabel 2.2), Keskmise vanuse poolest järgnevad neile krohvijad, 

maalrid, puusepad * 35»O aastat. Kooremad on remondi-, torulukk- 

sepad ja ehituse santehnikud * keskmine vanus 2^,0 aastat, Antuc 

käitise töölised on suhteliselt noored, see viitab suurele to8 * 

võimekusele, ehkki ühe või teise töö tegemiseks kolge viljakamad 

aastad võivad olla erinevad sõltudes põhiliselt erialasest ette

valmistusest ja töökogemusest. Koorem kaader toob ettevõtte kaad

ripoliitikasse ja sotsiaalse elu juhtimisse omad probleemid, eral

di arvestust teleks pidada armeesse tegevteenistusse kutsutavate 

noormeeste kohta. Alla 20 aastased noormehed moodustavad 7,d % 

kogu kollektiivi meestest (kaadridokumentide andmete põhjal). 

Kandega tehtav kasvatustöö peaks olema suunatud sellele, et noor

mehed tuleksid pärast armeeteenistust ettevõttesse tagasi.

Tabelist 2,9 näeme, et tehase töölised on kombinaadi omadef 

võrreldes eakamad. Kõrgema keskmise vanusega paistavad irv-
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Tabel 2*2

ölaBttöÄitQÄGPibisaaai eriaovat^ alade Ша1м^ ^Big^esdMi vanuse järgi

I /fUtt . ,

#h • M
3 * ...

1 : 2ö-;=. w*. зд~>
r

ž>-3^

г........*"

4A«^4&*

*******

55-5^

....

®B
■ 55

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

1ЯЙЖ
V&, .1-

1*  мз»^жШшкоаа^ык^М^71Х1с w*  
tc^rljö Л ätiw „?/ SX »» >G;£ w о.: ' 818 -,3 j * O,..: : •*

1 ^<»u

8| :*2*ohvl  ja^maeler y suus® др •* 4,7 25.0 20,3 -’.в M 4,7 M 35..1

3*  itoban*̂id& w .,1 31, s Щ6 M eU#6 '№,2 4,o
1■ ** 35,5

M*  ÄWWfe* 1Al |явЯйввйИяф| M 7,7 Ж5 -13,' 7/7 w «*. *• 3W
5, Я tM Ц| | iI|И№;ИЙЙЙВМ0ИОД| ** w* z- 1 •w »» ». ** - /?■
6» V€rMja6^ezwtk>^,i^8iniüu^^crist
M^Äs:Mjatvüal4Meje (л^Т) w * «* fc*

i •* w 1* w
7*  1ЙвйЯ1^ВЯЯИМ1ММВЙМЙ ш 2,,0 ^3|(> w 50,0 •Ш ад* •*» M '•«,5
8« РмтМликкад  ̂"šmmlutic^ppt 

ahi. 5iw& semtateiK W* уэео 8,3 y*3 •w

. -
881 *► ■^,0

9 • #• 1 ai > x*;ree  stj* , vleMHBi **w •«* *• —. * «* *
Хч Kc^iM68js9№tjaeUto6ietdj^
1it ^Mtooluje, idbs-

w- * 50,0 *w sw : >),O w w 42,5

Iwh* 3w*  vöoiMeä 21,4 ** 35,7 14,3 .• /• '•4,3 Wfc 7,i **. ей 0,5
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Tabel 2.3

Raudbetoontoodete tehase tööliste jagunemine erialade ja vanuse järgi

■„„«„■y.!.■«.. I**     „ее.ииге»,*  .ei    

Jrk. Vanusegrupid, aastad
nr*  Erialad

” U1 ~ Г ТГ л1.  monteerija, 
betoneerija, müürissepp
B3udbetosnkontitruktsioord.de

2. Krohvija, maaler, puusepp

3e Mehhanismide juht, autojuht

4« Elektri*  või gaasikeevitaj®

jb Ehituaelektrik, ehitu slukksepp

6. Vormija, operaator, masinistHaot ori st, 
tagi aetaja, viimistle ja (RBT)

?♦ Transporteerije, kraanajuht

8. Remondilukksepp, torulukksepp, ehituse 
mn tehnik

9. Treial, freesija, elektrik

10. Koristaja, kütja, laohoidja
11. Transporttööline, abitööline, laborant

jt. töölised

alla
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•BKB 25-29 30*34 35-39 40*44 4^*49
MU Iiiimwa

55-59
r-"—'-**'*1

Üle
59

Ke^lrmine 
vanus

50-54Tl

*» * 40,0 40,0 20,0 f
I* - e» 34,5

«* 50,0 «» 50,0 «*
i aw - ee «» 30,0

ee * 16,7 16,7 16,7 16,7 ee 33,3 ee W 41,0

3,2 22,6 22t6 29,0 12,9 3,2 3,2 w 3,2 ee 31,0
w * * Ц - ee 100,0 w *» ee 47,5

3,1 18,8 31,3 12,5 15,6 3,1 9,4 6t3 «*» 32,5

6,7 13,3 13,3 33,3 a>eo 13,3 HWB ee 37,0

ee ee 6,3 16,7 13,7 16,7 33,3 8,3 ee w. 41,5
16,7 1b, 7 16,7 33,3 WB 16,7 ee e» «В 34,0

ee * 33,3 33,3 ee 33,3 ee ee w 39,0

9,1 54,6

•

9.1 27,3 es»
_LJ

*e ee»' 30,0

B3udbetosnkontitruktsioord.de
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mändi-, torulukksepad, sante Imikud * keskmine vanus 41,5 aastat ja 

mehhanismide juhid, autojuhid - 41,5 aastat. Kolmandik vilust! 

loetletud erialadega tööliste seast on 45 - 54 aasta vonuseu, n»n» 

"pensionieelikud" • aeega on nad potensiaalsed ettevõttest lahkujau»

Häriduy» Ettevõtte tööliskollektiivi arengutaseme oohindlta- 

jaks on haridus» selleks, et tõsta üldist töö organiseeritust Ja 
töökultuuri, on vajalik teatud üldhariduslikesse. liida kargem see 

on, seda organiseeritum saab olla tootmine, On veel töid, kus teo

taja erialane ettevalmistus pole vajalik ning mis oma primitiivsu

sest? haritumaid töölise id ei rahulda» Teaduslik - tehnilise revo

lutsioon i tagajärjel on selliste tööde osakaal kadumaas ja üldine 

keskharidus peab saama koigi tööliste kvalifikatsiooni tähtsaks 

koostisosaks.

Toome ära EEK ja HBT tööliste tegeliku haridusliku struktuuri 

konkreetsete elukutsete puhul# Kombinaadi tööliste jagunemine ha*  

ridusgruppidesse erialade kaupa on toodud tabelis 2.4. Uldharldus- 

tasemel on seos vanusega» Korrelatsioonikordaja hariduse tõusu ja 

vaimse kasvu vahel on r s -0,27, erialagrupid, kua on vanemad 

töölised on ke madalana haridustasemega» Arvestavatest erialagrup*  

pide st keskmise näitaja poolest nooremad ja haritumad on reeondi- 

tor uluk к sepad, santehnikud - keskmiselt koolis käidud %6 klassi» 

Haridustasemelt järgmised on elektri- ja gaasikeevitajad - 9,4 

klassi.Küllaltki ilmne on Icetletud erialadega noorte suure osa

tähtsuse mõju»

Kõige madalama haridustasemega kombinaadis on mehhanismide 

juhid ja autojuhid - keskmine haridus 6,3 klassi»

Tehase töölised on madalana keskmise haridusega kui кокЫпао- 

di töölised» Ka siin näeme tugevat seost tööliste vanuse ja hari

dustaseme vahel, korrelatsioonikordaja r • -0,4» Kõige rohkem ha

ridust on transporttöölistel, abitöölistel, laborantidel j.t.



hlomuehituskcxnblnaadi tööliste üldharidus*

<Trke leidus, klassid 1-5 6 — 7
nr. Tööliste erialad .. .....

м 

14,1 

j ^8»2 
' 7.7

50,0

27,3
100,0

50,0

42,9

CA H 3".5

42,2

63,7
23,0

10-11
T---------------

Säw

■ 37,5 *•

I 39,1 ee

' 18,2 ew

. 61,5 7,7
'100,0 *4

«e e

50,0 w

63,6 9,1
w ae

■ 50,0 <•

l 35,7 7,1

Tabel 2,4

Koetonlna 
hv^ldUL 
ÄäfiiAäää

s,9

6,5

ti,3

M
ю,9

9,3

9,6

8,0

9,5

8,9

1e audbetoonkonstruktsioonide monteeri
ja, betoneerija, müürissepp -

2e Krohvija, maaler, puusepp 4,7

3e Mehhanimide joht, autojuht * *»
4, blektri- v6i (saauiteeevitaja -

§• Lhituuolektrik, ehituslukkuepp —

6, Vormija, operaator, masin!st-moterlet, 
taglastaja, viimistleja -

* L. •
7» Trensporteerija, kraanajuht -

8e Peeicnrll 1 ukkeepp, torulukkeepp, ehituse 
santehnik -

9* Treial, freesija, elektrik - 

10* Koristaja, kütja, laohoidja

11 e Tranb^orttööline, abitööline, laborant 
jte tööliued



(neist ligi 2/3 on alla 30 aastased) * keskmine haridus 9*7  klas

si (tabel 2.5), Kõige nadalma keskmise haridusega (7,8 kles4) on 

lukksepad ja santehnikud, tees kombinaadis tööliste seas paisteid 

silma kõrgeima haridust a eosega.

Tööliskaadri kutsealase potentsiaali määrab eriharidus. 1 il 

viisil on tööks vajaliku erialase ettevalmistuse saanud E-Ж tooli*  

sed, näeme tabelis 2.5. 3/4 töölistest on erialaks vajalikud tead

mised ja vilumused omandanud töö käigus» 23,2 S töölistest on 

lõpetanud kutse*  või kutsekeskkooli, kolge enam kutsehariduseta 

töölisi kohtaiae monteerijate, betoneerijate, müurisse ppade, kroh

vijate*  maalrite ja puuseppade hulgas»

Tabel 2*7  toob andmed tehase tööliste eriala onanoamise vii

side kohta. 72,1 c, töölistest on eriala onandaaud individuaalse 

väljaõppe korras. Iga neljas omab kutseharidust, nii on 2/3 w iha*  

nismide juhtidest ja autojuhtidest ning pooled remondi*,  torulukk- 

seppad santehnikud erihariduse saanud kutse*  või kutsekeskkoolis.

Ipöstaej ettevõttes*  ettevõtte kaadri kotaplokteerind.se 

oeisuktiMlt olulleeaaks näitajaks tuleb pidaeb tööliste toöetaazi 

antud ettevõttes. Töötatud aeg ettevõttes iseloomustab tööliste 

teenistuskäiku ja näitab antud ettevõtte tööliskaadri kujonei iat 

tervikuna.

Elamukmbinaadia on keskmiselt töötatud 3*4  aastat (tabel 2. 

8). Ligi kolmandik kollektiivist on ette võttes olnud kombinaadi 

asutamisest peale. Püsivama staa&iga on krohvijad, maalrid ja puu

sepad. Holst 44,4 on ettevõttes töötanud üle nelja aasta.

Tehas on vanem ettevõtte kui kombinaat, seega on töölistel 

kõrgee keskmine staaž ettevõttes - 7,4 aastat (tabel 2.9). Kül

lalt tugevale kaadri voolavusele viitab vähem kui 2 aastase, aga 

ka 2 * 3 aastase staa&iga gruppide mõjukus. Nende gruppide о siiri

da jäid on enam treialite, freesiate, elektrikute seas * 2/3 neist

kotaplokteerind.se


Beudbetoonkoniiteukteloonlde tehase tööliste üldharidus Tabel 2.5

Jrl 
nr

t. — Haridus, klassid
i Tööliste erialad 1-5

Г"......
6-7 8*9

I
10-11 к ore^ri 

haridus
c

Kesknine 
haridus 

_klauulüos ___
1e Heudbatoonkonetxyuktolocmido пюп toori ja,

jBwwBQ i 9 wWmii ee ! 20,0 ee 60,0 I 20,0 9,6
2* krohvija, maaler, puussepp * 50,0 j 50,0 w 9,0
3# tohhenluoide juht, autojuht? *» 33,4 66,7 ee ee 7,5
4. blektri- või gaa alkoovita ja ee 9,7 , 19,4 67,7 3,2 9,4

5. Ehitu selektrik, ehitutilukkuepp ee ee w 100,0 <e 10,5
Ge Vontoija, operaator,LiUžJlnist-fnotoriat, 

viimistleja, taglaota ja 6.3 9,4 34,4 50,0 ee 8,9

9. Transportööri ja, kraanajuht ee 6,7 60,0 33,3 ■ ee 8,7
8. Remondil u kk uepp,tor ui ukkoepp, ehituae 

santehnik
• I

41,7 50,0 8,3 ee . 7,8
Treial, freealja, elektrik w ee 33,4 66,7 ee 9,5

10. Kõristil ja, kütja, laohoidja ee ee 33,3 66,7 ae 9,3
11. Transporttööline, abitööline, laborant, 

jt. töölised ee 9.1 9,1 72,7 9,1 9,7

Q
P



tööliste erialade отаойаьДав viisid Tabel 2,6

Ir*dlv iduaal
oe väljaõppe 
korras

Kutse- Kutoe— Keskeri*  
koolls ; keato*  ! õppe

: kOOliö i asutus

Eorgkcolis

1*HüUdbotoonkan8truk:tsio<xiido Bantee- 
rijatbotoneerijafiailuj?iaeppp i 71,9

2, Krohvija, maaler, puusepp 70,3

3» Llehhanlanlde juht, autojuht P 66,7

4, Elektri* või gaaskeevitaja p 75,0

5» bhitutioloktrik, ehltuslukkoepp ? 100,0

*6, Vormija,operaator,maslnlst-inotoriot, 
taglautaja,viimistleja (FBT) = -

7* Transportööri ja, kraanajuht 100,0

8, Hemondilukksepp, torulukksepp,ehituse 
santehnik i 66,7

9e Treial, freealja, elektrik 100,0

10» Koristaja, kütja, laohoidja 100,0

11 • transporttööline , abitööline , laborm it,
jt, töölised Ю0,0

Kilk kokku 74,2

21,9 6,3 e* *•

28,1 i 1,6 w

16,7 5,6 11,1
16,7 ' 6.3 *• **

w ** —

ев w

ев w w **

16,7 8,3 w | 8,3

*■ «* «*

w •w *»

•* w «* «»

20,1 3,1 1.9 0,6



НВТ tööliste erialade ooandaiaiee viiuid Tabel 2.7

M

2.

5.
Voralje «operaator,шеuiniot-notoriut, 

-.wi i mi in (ViWO 1
6e

6

9*

1*  Eaudbetounkcnatruktdloonlde laanteo- ;

Krohvija, maaler, puusepp 

Mehhaolümlde juht, autojuht 

Elektri- vol gaatslkeavltaja

. Eriale amuodamibe 
isrlaled ___ vila

--------------------- j----------- -- -----------
Individuaal-Kutae-*  Kotae*

Treial, freoLlja, elektrik

Koristaja, kütja, laohoidja
HkTreiUipOTttÖöllne ,abitööline 

jte töölised

K&ik kokku

eo,o 20,0 ~ 20,0

i»,0 aw 50,0

33,3 . 66,7 ee

76,7 16,7 3,3
«■» 100,0 ■e

*юо,о ee ee

78,6 21,4 ee

*1,7 58,3 ee

50,0 i 16,7 16,7

66,7 33,3 ee

5*,6 16,2 9,1
72,1 20.5 *,1

^eukeri- 
jpeauu*

____

ee

ee

w

3,1

ee

ae

i 16.7
4»

18,2

3,3

■ K&Egkoolie 
j-----------------



Muauehituskoabinaadi tööliste tööstaaž ettevõttes
Tabel 2,8

Jrk*
te-.--------------------------- ---------------------------

Jtaaa ettevõttes 
Erialad .......austad ]luni 2

f-----------
ä e2*3

-------

4 — 5
...... ‘""‘1 
6-7 8 - 9 Üle 9

leatetel 
tööv.ter.ž

. aastetaa
1» Reudbetoonkonctrukttiioonide monteo*  

riju, betoneerija, müürissepp 43,8 15,6 18,6 15,6

—.. m- -
!

6,3 ee

■

3,6
2e Krohvija, maaler, puusepp 14.3 41,3 33,3 9,5 w 1.6 4,0
3. elgxania<de juht, autojuht 42,9 42,9 4,8 4,8 ee 4,8 3,0

4e Elektri- või ©aasikeevitaja 46.2 23.1 23*1 «» ae 7,7 3,4

5. Lhituuolektrik, ehituslukkeepp >0.0 50,0 w «e ee ee 2,0
6» Vormija, opereator,Eia^inibt*<';otoriat »♦»•Ä 

<
 

-p «J 7 -p ee ee • ee ee e. ee

7. Transpurteerija, kraanajuht 25.0 75,0 • - ee 2,6
8* Remondilukksepp, torulukkuepp, ehitu

se santehnik 63.3 8,3 8,3 ee w <W 1,6

9. Treial, freesija, elektrik <w
i

100,0 ee ee ee ee 3,0
Ю. Karistaju, kütja, laohoidja * 100,0 ee ee aw ee 3,0

11e Tronipartüööline.abitööline.laborant 
jt.töölised *38,5 38.5 15,4 ee ee 7,7 3,6

' K&Lk kokku 33,7 34,4 20,9 7,4 1,2 2»< 3,4
ГО
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Tabel 2.9

Staaž ettevõttes 14-15

4,6

50,0
p

15,4 11.5 3,8

16,1

7.1
8. Remondilukksepp,torulukksepp 

ehituse santehnik

10.
11

18,2 9,1 6,0

Kolk kokku 14,2 6,26,2 10,68,05,3 7,4

9,1

33,3

11,0

12,2
6,8

11,8

5,4

5,0

20,0

3,8

9,1

16,7

5,2
10,4

20,0
3,8

———————
üle 15 ’ keskmine

I ttaaiaaŽ

—------------- ääStgtgö.

Jrk.
Ш?»

Baudbetoontoodete tehase tööliste tööstaaž ettevõttes
• ■ I

t—i-----
10-11 ; 12-13

9*  Treial, freesija, elektrik

Koristaja, kütja, laohoidja

Tran uporttöcline, abitööline, laborant

1. Raudbetoonkonstruktsioonide mon
teerija , be toneeri j а, müürissepp

2*  Korhvija, maaler, puusepp

3e Mehhanismide juht, autojuht

4, Elektri- voi gaasikeevitaja

5e Ehituselektrik, ehituslukksepp

6» Vormija, opexaator,masinist-motorist 
taglasta ja,viimistle ja

19,2

2 — 3
t--------
-• 6-7

40,0 40,0 20,0
ete «. ' 50,0

l
** 20,0 *»

> 7,7 23,1 11.5
I

w *

32,3 29,0 9,7
14,3 7,1 <■»

18,2 ** w

33,3 «e **

50,0 w 50,0

16,2 36,4 9,1

20,4 20,4 8,9 
______

7.1

3,2 6,5 3,2

7.1 7,1 35,7

9,1 18,2 36,4

16,7 *• **

ju.
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oa RBT*a  töötanud vähem kui 4 aastat*  tiur on väitees© staažiga 

töötajate osa ka voraijate, operaatorite, ma^inist-^aotarictide, 

tagastajate, viimistlejate seas*

Tugevalt kinnistunud kaadrit, kes ettevõttes on töötanud гойн» 

žcbä kui Ю aastat, аагкавю mehhanismide juhtide ja autojuhtide seas 

neist 4/5 on vähemalt 10 aastase staasiga ettevõttes*  Eenondi-, 

torulukkseppaaost, santehnikutest on kaua MBS*a  töötanud 72,8 % 

ja transport© erijatest, kraanajuhtide st 57 $ •

tööstaaž. EEK tööliste erialane tööstaaž on toodud 

tabelis 2*10*  Keskmiselt on kombinaadi iga tööline oma ettevõttes 

töötanud 6,2 aastat*  Ligi pool (46,6 %) töökollektiivi koosseisust 

on praegusel erialal töötanud vähem kui 4 aastat*  tee viitab eriala 

tihedale vahetusele*  Ametikoha vahetust võivad tingida mitmed as

jaolud, nende põhjuste väljatoomine nõuab üksikasjalikumat uurimist 

FBT töölised on keskmiselt oma erialal töötanud 6,2 aastat 

(tabel 2*11)•

Kui arvestades tehase tööliskolletctiivi kõrgemat ige, tuleb 
siingi ette tihedat eriala vahetamist*  Väike ei ole ka nende osa*  

tähtsus (12,1 5 )• kes käesolevat ametit on teeninud juba rohkem 

kui 15 aastat*  Silme torkab seos erialase tööstaaž! ja eriharidu

se vahel*  Vastava kutseharidusega töölised peavad kauem omandatud 

erialal vastu*

MbääStijtiä*  tolale vahetamist©st kombinaadis annab pildi ka 

tabel 2*12,  kus on toodud omandatud erialade arv erialagruppide 

lõikes*  Veerand betoneerijatest, monteerijatest ja müürisoeppadest 

võivad peale praeguse ametikoha töötada veel vähemalt kolmel eri*  

alal*  
Andmed mitme eriala omandamise kohta tehase tööliste seas 

näeme tabelis 2ИЗ*  &5,7 Ж keevitajatest omavad peale keevitaja 

kutse veel vähemalt ühte voi mitut eriala*  Truuks oma erialale on



SlaBitohltuakomblnaadi tööliste erialane tööstaaž

Tabel 2e10

2

4

5
G

8
16t78,3 8,3

# 100,0

10 50,0 50,0
11

30,8 15,4 7,7

Kõik kokku 33,6 16,4 1,89,723,0 4,22,4 10,9

Treial, freesija, elektrik

Korista  ja,kütja,laohoidja
Transporttööline,abitööline,laborant, jt 
töölised

Raudbetoonkcnstarnktsioonide monteerija, 
betoneerija,müürissepp

Krohvija, maaler, puusepp

Mehhanismide juht, autojuht

Elektri*  voi gaasiksevitaja

Ehituselektrik, ehituslukksepp

Vormija, operaator, ma sini st-motorist, 
tagiastaja, viimistleja

Transporteerije, kraanajuht

Remondilukksepp,torulukksepp,ehituse sa 
tehnik

Jrk*  Erialal töötatud aeg
. - . ———_ aastatesПГ. Erialad eeowwo

41,7

vähem
kui 2

Щ Г* .... ..*
4-5 6*7

r----------

10-11

.. .. .. T

12-13 14-15 Üle 1=

31,3 12,5 15,6 18,8 6,3 3,1 6,3 w ь>3
9,4 28,1 25,0 6,3 1*6 10,9 1,6 l

*. 17,2
31,8 16,2 Ш e *» 18,2 9,1 i 9,1 13,6
30,8 15,4 23,1 7,7 7.7 w 15,4 w

50,0 50,0 ee
' А

ee ee •» ee ё

w * ee w» <**
; ■■

ee

25,0 75,0 w ee *• e w

Keskmine
tööstaaž

5,8

7,0

7,8
5,2

2,0

*»

2,6

5,2

11,0

5,0

4,4

0,2

32.



Tabel 2.11

liaudbetoDnkonbtruktsioQnide tehas© töölist© erialane staaž

№.

2,

6

8e Bemondüiikksepp, torulukksepp, ehituse

Kolk kokku

9, Treial, fkeeaija, elektrik

10, Koristaja, kütja, laohoidja

11

Erialal töötatud
Eriala aeg aastates

Transporttööline, abitööline, laborant, 
jt. töölised

Haudbetoonk^struktsioonide monteerija 
betoneerija, müürissepp

Krohvija5 maaler, puusepp

smide juht, autojuht

.ektri*  voi gaaaikeevdtaja

bhltu©elektrik, ehitu ©lukksepp

Vormija, aparautorpkasinist-motorist
taglastaja, viimistleja

4,

Vähem 
kui 2

2*3 4*5

___

6-7 8-9 10*11 12-13 14-15 üle 19 Keskmine 
stasš 
jasyates _

* 29,0 79,0 ■ w w — we ев 4.6
w *• w 100,0 в •» *» 7,0
** . ш 20,0 «* w 20,0 ao,o 40,0 13,4

19.* 7,7 23,1 Л5.4 19,2 7,7 3,8 3,8 3,8 7,0
— ев *w ee ■* — w 100,0 19,0

I

16,1 38,7 22,6 6,5 3,2 ew e3,2 6,9 3,2 5,2 .

13,3 6,7 6,7 6,7 13,3 13,3 20,0 6,7 13,3 9,6

e 6,3 15.7 w w 6,3 6,3 98,3 13,2

16,7 90,0 * *» w 16,7 16,7 * w 9,6
W* 33,3 * 33,3 — —

•
33,3 w 8,4

18,2 18,2 18,2 *» 27,3 9,1 9,1 6,4

12,1 19,8 19,0
j

8,6 9,9 6,0 6,0 6,9 12,1 7,6



Elamuohitubkoiübinaadi tööliste omandatud lisaerialad Tabel 2«12

Jrt 
nr<

u ------ Lisaeriala do arv
. Erialad **-- —

El oma 
llseeriela 1 2

. ........ r
3 I enam

1, Raudbetoonkonstruktsioonide mon
teerija , betoneerija ,müürissepp 15,6 43,8 15,6 ' 9,4 15,6

2« Krohvija, maaler, puusepp 35,9 37,5 17,2 6,3 3,1
3. Mehhanismide juht, autojuht 68,2 | 9,1 13,6 9,1
4, Elektri- voi gaasikeevitaja 15,4 53,8 30,8 w w

5. Ehltuselektrlk, ehltuslukksepp w 50,0 «• 50, J ’ w

6« Vormi ja, operaator, maslnlst*cioto-  
ristftegleEtaja,viimistleja (WBT) w * «■>

7. Transporteerija, kraanajuht 25,0 •* 50,0 25,0
8. Remondilukksepp, torulukkaepp, ehi

tuse santehnik 33,3 33,3 16,7 8,3 8,3
9. Treial, freealja, elektrik ee 100,0 *• *e w

10. Koristaja, kütja, laohoidja 100,0 w e» - . ee

11. Trtinsporttöölinotabitöuline labo
rant jt«töölised «•Э 35»? 21,4 w «•

KfcLk kokku 3*,9  I 34,9 18,1 8,6 5.4



Tartu Koudbetoontoodetü tehase tööliste omandatud ÜHeerlalad Tabel 2.13

Jsk. Lisaerialade arv id oroa
l,e 1

Keitoi*
nr. erialad ÜL^erlala i 1 t j 3 I 4 voi ne (Xian-

I enam datud
llaaerl-
alade: •

-1™ ■ r -Jjhulk
*le Haudb6t(>otitoi6truktLslo(Äd.äe aoctötirl-

ja,be toneerlje ,0üürlasepp 20,0 ! 60,0 j 20,0 «В 1,0
.. 2» Krohvija, maaler, puuuepp 50,0 ** 50,0 •e ee 1,0
3, Mehhanluoldo juht, autojuht w 60,0 20,0 20,0 ee 1,6
4» Klektri- voi gaaaikeevitaja 14,3 28,6 35,7 10,7 | 10,7 1,8
5e bhltu^Qloktrlk, ohltualukkiyepp 100,0 «» w ee ■* ee

6e Vcxn^ja,operaat(xrfmetoliili3tMaotoritit, •
taglastajatvüölatleja (НИР) 21,9 43,6 21,9 12,5 w 1.3

7w Troxujporteerlja, kraanajuht 20,0 40,0 26,7 13,3 ee 1.3
8< I^notidllukksepp, torulukkuopp, ehitu ae

santehnik 25,0 , 33,3 16,7 16,7 8,3 1.5
9« Treial, freeaija, elektrik 66,7 33,3 ee w ■ee 0,3

10» Koristaja, kütja, laohoidja 33,3 33,3 33,3 «В * 1,0
11e Transporttööline,abitööline,laborant, 

jt»töölised 45,5 *5,5 •e " ee 9,1 0,6
Kõik kokku 25,0 38.3 22,5 10,0 4,2. ■

к
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jäänud treialid, freesljad, elektrikud*  Neist ainult kolmandik 

võib töötada veel ühel erialal.

Laafaniia&iic, Viimaks vaatame erialade jagunemist tootmis*  

lõikudesse*  Tabelist 2*14  näeme, et erialade ühatüübilisns oo seo

tud tööliste enao-vüheia ühise hõivatusega tootmisioikudesse. 2/3 

mootaažjaoskonnast moodustavad monteerijad, betoneerijad, müüris

sepad ning 21,7 £ koovitajad*  Viimistlus jaoskond cm ainult kroh - 

vi jäte, maalrite, puuseppade päralt*  Insenerivõrkude ja santehni- 

Uste tööde jaoskonnas üle poolte moodustavad remondi*,  torulukk- 

sepad ning santehnikud*  ülejäänud erialadega tööliste osatähtsus 

on siin väike*  Mshhaniseerimisjaoskonnas on 62,1 % hõivatud oeh- 

lauisuide juhte, autojuhte ja 20,7 % transport töölisi, abitöölisi 

j*n*e*

Tehase vastava erialaga tööliste hõivatust tootmisloikudesae 

on toodud tabelis 2*15*  Betoonisegusolmes domineerivad vormijad, 

operaatorid, xaasinist-motoribtid, taglastajad, viimistlejad*  Loet*  

letud erialadega tööliste osatähtsus raudbetoonkonstruktsioonide 

tsehhis on 23,1 Ligikaudu sama palju cm sool keevitajaid, trao- 

sporteerijaid, kraanajuhte*  suurpaneelide tsehhis kohtade peamiselt 

elektri*  või gaasikeevitajaid ja erialagrupi esindajaid kuhu kuu

luvad vormija, operaator, masiaist-motorist, taglastama, viimist

leja*  Eemcndiiuehhaanikatsehhls on protsentuaalselt rohkem remon

di.-, torulukkseypi, ehituue u>atch&iicuid (42,1 Vülke ei ole 

ka teeialite, freeaijete, elektrikute osa - 26,3



"У?

Ж tooliserialade osatähtsus tootnialoikudse ( tooteislMgu tööliste seast)

H-abel 2e14

lootsi slMgud

5,6
100,0

11,1 3,4

33,35
5,

3,45,6

55,6 50,0

3,6

5,3 100,0jtetöolised 20,7

B0.hhas«* 
nika 
tsehh

osakon* 
nad

3,4

3,4

6?,4

2,2

I ja II Viimistlus* 
scntaaiil i jaoskond 
jae stend |

wsrjjais
jaoskond

X^aene^i- 
võrkude 
<a зап-* 
ahnXli-^ 

te tööde

16 Kaudbetoo^^etmktaiOGnide
xi ja g ü «апеехж ja | säürisdepp

2e toehvlja, roaler, püttsepp

Mehlianisside juht, autojuht 

blektrl väi B^^^lheevitaja

^.hitu^lekteik, ehituslukksepp

Voraija, operaator, MainistNMtoris 
taglaetajafviinistleju рМУ

2>anIÜWlHe 1 | IWIR #1Й
8e Ee®i>nailttkkBep9etarulukks©ppt©hitus0SäSSm
Э» Treial, örnaMja, elektrik 

1üe Koristaja, kütja, laohoidja

Jrk 4
are ^rislad

ЯШве- ÄW*  
betoon .p^mee-*  

iide ja 
xmkt*-  wke* 
alooni*  btinide 
Ag tsehh trahh

osakonnad



Tabel 2.1>

ЕЮ tööliserialade osatähtsus tootraislži kudes (% tootanisloigu tööliste seast)

7* Transporteerija, kraanajuht

Jrb TootmiaLoigud. IM
nr. Erialad osakonnad

1» Raudbetoonkonstruktsioonide monteerija
betoneerija,müürissepp

2e Krohvija, maaler, puusepp

3. Mehhanismide juht, autojuht

4. Elektri*  voi gaasike evitaja -

5. I hituselektrik, ehitu©lukksepp w

6. Vormije,operaatorfmasinist*motorist , 
taglasta ja, viimistle ja (HM) w

&*  Remondilukkseppttorulukksepp,ehituse 
isantehnik

9»j Treial, freesija, elektrik

10» Koristaja, kütja, laohoidja

11» Transporttööline, abitööline .laborant \ 
jt» töölised

j 4

!

montaasi lus f 
jaoskond konti

100,0

Raud
betoon 
km st*  
rukt*  
sioonjde 
tjeäu—

ев

■w

**

«В

w

5,6
10,3

w
*w 5,6 7,7
*» ** 11,1 25,6
* ■* e* ? «№

we 44,4
** w* 5,6 28,3

50,0 16,7

50,0
. . 1•B *» I

*» W w. *

w 100,0 11,'l
I J J

bUUT*  
paneeli
de ja sm*  
kabiinide 
tsehh.

Remondi*  
mehhaa
nika 
tsehh

5,3

5,3

5,3

•*

42,1

26,3

10,5

5,3
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2.2, ^veliflkat^ooa
Kvalifikatsioon näitab tooliakeadri erialaste teadmiste ja 

askeote taset» Kvalifikatsioon on enamikele töölistele põhiliseks 

erialase tõusu vormiks» Seega peaks kvalifikatsioonitõstmise süs

teem tagama töölise huvitatule professionaalse meisterlikkuse 

tila Mrael seks# .
jrlldi kvalifitseeritud tööliste osast EEK—s ja BBT-s saame 

tabeli 2»16 vahenduselt Elinglt kvalifikatsiooni omavad töölised 

moodustuvad kombinaadi kollektiivist 90,6 %• Õpilasi ja madalama 

kvallfikatsioceilga ( I ja II kategooria) töölisi on 9,6 %» Kiirte 

enaa on kombinaadis keskmise kvalifikatsiooniga ( III - П kate

gooria) töölisi» Igale neljandale töölisele cm oesietatud kõrge 

kvalifikatsioon ( V • VII kategooria)» Meeste seas on kõige enam 

IV kategooriaga töölisi» Arvukuselt ja protsentuaalselt jär^aevad 

/ kategooriaga ^eestöölised» Naistöölistest 5,4 % töötavad eria

lal kus pole kateroüriaid€ 3/4 on omistatud keskmine kvalifikat

sioon ( III * IV kategooria) ja 1b,9 £ on V kategooriaga»

У ingit kvalifikatsiooni omavad tehase töölised moodustavad 

kollektiivis 9b,4 Madala kvalifikatsiooniga tööliste osatäht

sus on 7,2 • • Domineerivad keskmise kvalifikatsiooniga ( III • IV 

katenoorie) töölised * G1,6 %» Vilke ei ole ka V - VII kategooria*  

tega tööliste osa - 29,6 %•

Tehase meeste seas domineerivad IV kategooriaga oskustöölised. 

Üle pooltele ( 5Ö,3 T ) naistöolistele on omistatud IH kategooria» 

Teiste kategooriatega naiste osatähtsus on väiksem viiendikust»

Tabelis 2»17 on toodud kombinaadi ja tehase tööliste k^tegoo*  

ria omandarine aastate lõikes, näeme, et aaata-aaatalt or< kombi

naadi oskustööliste osa kaevanud» *

Tabeli vaatlemisel tehase poole pealt võib välja tuua kaks 

gruppi i esiteks, enne 1977 aastat ja teiseks, alates 1977 aas-
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Tabel 2Л6

Kombinaadi ja tehase kategooriatega 

tööliste jagunemine

Kvalifikat
sioon, kate
gooriad

Il lllllll 1 lil 1*  III l**ll*II  ******* 
ii3SK kategooriatega 
löftek- meeste naiste
tiivis seas seas

........   ™ —*,m     ——1 *
KBT kategooriatega 

kollek-I Meste t neistc 
tiivik oeas sees

1. 0,6 0,8 ** * *

2e Tööline erialal 
kus pole kategoo-9,2 
riaid

10,2 5,4 1,6 2,2 *

3. I <* * * 0,8 * 2,8

4, II 9,2 11,8 w 6,4 4,5 11,1

5. III 23,8 19,7 37.8 34,4 24,7 58,3
6. IV 32,6 30,7 37,8 27,2 30,3 19,4
7. V 20,1 2^0^ 18,9 19,2 23,6 8,3
3. VI või VII 4,9 6.3 w 10,4 14,6
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Tabel 2,17

Kategooria otaiL taini sc aeg

Jrk. 
nr.

Kategooria 
omistamise aeg, 
aastad

Elaniuehitaskombi- 
naadi töölised

Baadbetoontoodete 
tehase töölised

1e 1979 20*8 10,7

2, 1976 16,4 15.6
3. 1977 15,1 18,9
4e 1976 10,7 4,1

5. 1975 6,3 8,2
6» 1974 4,4 6,6

7. 1973 2,5 3,3
8, 1972 ■ 3,1 4,9
9. 1971 0,6 4,9

10, 1970 1.9 ' *,1
11, i 1969 ' 3,1 0,8
12, 1968 . 2,5 1,6
13. 196? ‘ 2,5 , 1,6
14, 1966 vöi varem 10,1 14,8

Kokku 100,0 100,1
—————
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tast koni. 1979 aastani*  Kaige produktiivsem on olnud aasta 197/•

Tabel 2.18 näitab KBK kategooriaga tööliste jagunemist waw- 

aegruppidesse. Madalana kvalifikatsiooniga töölised on noorem. 

Mida vanem tööline, seda kõrgem kategooria, noo on 40 * 49 aasta*»  

tele töölistele omistatud vähemalt II kategooria ja üle 49 aastea*  

tele töölistele kas IV või V kategooria. Jeost kvalifikatsioon» 

ja vanuse vahel kinnitab ka korrelatsioonikordaja, r * ü,2.

Tehase tööliste seas on seos vanaea ja kvalifikatsiooni ve- 

hei tugevam, korrelatsioonikordaja г » 0,32. Teistest kategooriaga 

töölistest tunduvalt vanemad on kargema kvalifikatsiooniga ( V - 

VII) töölised? V kategooriaga tööliste keskmine vanus 3&»5e VI või 

VII kategooriaga • 41,5 aastat.

Tuleks loomulikuka ildada, et auureme üldhariduse korral № 

vastavaid erialaseid teadmisi kergem omandada. Tabelist 2.20 ja 

2.21 näeme, õliline on kombinaadi ja tehase tööliste üldharidus. 

Kii kombinaadi kui ka tehase tööliste kvalifikatsiooni ja hari oo

se vahel lineaarset seost ei eksisteeri, s.t. üldharidus ei r^äre 

töölise kvalifikatsiooni.

Kombinaadis kõrgeima keskmise haridustasemega on П kategoo

riaga töölised - 9,0 klassi, suhteliselt suureks tuleb pidada alla 

8 - klassilise haridusega tööliste osa V kategooria omandanud töö

liste seas.

Tabelis 2.21 on tehase tööliste andmed kvalifikatsiooni ja 

hariduse kohta. Jättes kõrvale väiksearvulise I kategooriat enava 

grupi, näeme, et kvalifitseerivast kaadrist kõrgeima keskmise ha- 

rlftneoge ( 9,4 kl.) on II kategooria oskustöölised. Keila jir@wb 

IV kategooria^ töölisgrupp. Uadelaima üldharidusliku tasemega oa 

töölised, kes omavad kõrgemat kategooriat ( VI või VII).

Tööliste kvalifikatsiooni ja kombinaadis töötamise aja valie*  

Hee seose võrdleirine ei oma mõtet ettevõtte lühikese eksisteeri-



Tabel 2.1b
EEK kategooriatega tööltute jagunemine vanuuegrupjidbüac

Jrfce 
Me ‘

" Kvalifikatsioon
Vunub, kategooriad
aautao

õpilane Tööline 
erialal 
kua pole 
kutegoo-

X II III

r-....

IV V VI või VII

1, alla 30 16,7 ee ee 33,3 33,3 16,7 ee ee

2. 20-24 ee 6,3 — 
- 12,5 56,3 18,6 w 6,3

3. 25 w 29 ae 9# 6 ■
. • ee 9,6 19,2 46,2 7,7 ' 7,7

*• 30-34 - ae 6,3 W 9,4 26,1 28,1 25,0 3,1

5. 35 - 39 • 7,7 11,5 23,1 34,6 23,1 ee

6. 40 * 44 ee 15,4 ee ee 15,4 23,1 30,8 15,4

7. 45 - 49 ee 10,0 ee w 10,0 10,0 70,0 ee
Be 50 * 54 <at* 40,0 * ee W 40,0 20,0 w

9. 55 - 59 . . ee ae ae ae ’ 25,0 75,0 ea

10e 60 ja vanemad ae ee ee w ee ee w ae

Keskmine vanus aastates *• 36,0 ee 28,5 30,0 32,5 40,0I 31,5



НВТ kategooriatega Mööliate jagunemine vanu oegxuppide aua

Tabal 2.19

Jrk, 
Ша

Kvellfiketsioon
* Vanus, ««♦eeoonad 

aastates
, - —

õpilane
Tööline 
erialal, 
kus pole 
kategooriaid

I
........ .......

II III IV V

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

VI või VII

1e alla 20 aa, •* ee 50,0 50,0 ee ee

2e 30-24 4» ee 11,8 47,1 41,2 ee ee

3. 25 - 29 ' ae 3,3 3,3 3,3 43,3 30,0 16,7 ee

4. 30-34 ae ae ee ев 23,Ö 38,1 9,5

5. 35 - 39 ea 3,7 <B» 11,1 37,0 22,2 7,4 18,5

6, 40 - W ea ae 22,2 22,2 11,1 33,3 11,1

7. 45 • 49 ea ee •B ee 23,1 ee 53,8 23,1

ö. 50-54 ee ee ев ee 20,0 20,0 20,0 40,0

9. 55 - 59 ee ee w ee m 100,0 e ea

Юе 60 Ja vanemad ee ee ев ee NB» - ee ee

__ _ _
Keskmine vanus ae 32.5 27,5 34,0 32,0 31,0 38,5 41,5



Tabel 2.20

♦r

КЕК kategooriatega tööliste haridus
■j 
f 

t

Jrk*  
nr»

Kvalifikatsioon ■ 
Harides kategooria ‘õpilane

i klassid

Tööline 
erialal, 
kus pole 
kategooria

T !
I 

ald

- j
II III

r
V VI vol VII

1e 1-5 * w w ee 66,7 33,3 *»

2, G *•■ 20,0 •* e» Ш ' ' eo 80,0 *»

3. 7 I * 15.* •e 7,7 30,8 7,7 30,8 7,7
4. ' 8 2,0 14,3 w 12,2 18,4 24,5 20,4 8,2

5. 9 - 11,5 ee 11,5 15,4 50,0 7,7 3,8
6* *10 w 11ftoskharldua - 3,1 7,7 33,8 36,9 16,9 1,5
7. Kõrgem haridus * •*  - ee w <■» 33,3 33.3 33,5

Keskmine haridus klassi- <, n 
des 8»° a,a w j 8,b 9,1 9,0 8,3 • 8,6

L----------------



Tabel 2.21

R8T kategooriatega tööliste üldharidus

' Jrk. 
nr.

- Kategooriad
Haridus, 
klassid

õpilane
Tööline 
erialalt 
kus pole 
kategoo- 
rioid

I
»

Г*

H

i

m IV V VI või VII

1. 1*4 ee w w m «*

2. ■ 5 e» * * 100,0 * w

3. 6 * e* * * 25,0 50,0 W 50,0

4. 7 * 8.3 * 16,7 25,0 41,7 8,3

5. 8 * 3.6 * 7,1 39,3 17,5 14,3 17,9

6e 9 w * * 15,4 30,8 3b,5 15.4 .

7. 10-11, keskharidus ae w 1,6 4,8 36,5 27,0 23,8 6,3

6. KÄgern haridus * * ee 33.3 w 66,7 ’ e. w

Keskmine haridus 
I klassides * 7,5 10,5 M 8,9 M 9,0 6,3
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taise tõttu. Küll aga toone tabelis 2.22 tehase kvalifitseeritud 

tööliste Jagunemise ettevõttes töötatud aja järgi. Haane, et koos 

kategooria tõusuga kasvab ka tööliste tööstaaž tehases. snemas ma

dala kvalifikatsiooniga ( I * II kategooria) töölised on ettevõt

tes tööl olnud vähem kui 5 aastat. III või IV kategooriaga töölis

te seas kohtame juba pikema staažiga töölisi, III kategooriaga 

töölised on ettevõttes olnud 6,4 , IV kategooriaga 6,8 aastat. Kui 

tjöütaari kasv IV kategooriast V kategooriani on 2 aastat, siis 

kasv VI või VU kategooriani on juba 5,2 aastat. 3ee näitab tuge- i 
vat kohta kvalifikatsioonitõstmise poliitikas.

Kategooriaga tööliste Jagunemisest erialade keupa annavad 

ülevaate tabelid 2,23 Ja 2.24. Kombinaadis kõrgema kvalifikatsioo

niga on mehhanismide juhid, kelle seas domineerivad V - VII kate

gooriaga töölised, ülejäänud töölisgruppidas, v.a. abitöölised,on 

kaalukam III - IV kategooriaga tööliste osa. ^bitööliste grupp, 

kuhu on arvatud veel transporttöölises, laborandid jt.töölised,on 

tunduvalt maiialama kv;lifiMatsiooniga. Iiriselt ci ole otstarbekas 

kasutadki neü aladel kvalifitseeritud tööjõudu.

Tehase eriale gruppide seas ei oie märgate olulisi erinevusi 

kvalifitseeritud tööjõu jagunemisel. Kõigis, tabelis 2.24, loet

letud gruppide sess domineerivad keskmise kvalifikatsiooniga (III 

-IV kategooria) töölised. -

Tabelis 2.25 ja 2.26 on toodud põhiliste tooumislÕlkude töö

liste jagunemine kategooria Järgi. Kombinaadi kvalifitseeritud 

töölised on jagunenud tootmislõikudesse ühtlaselt. Jälgides tchs- 

se kategooriatega tööliste jagunsmiseJ. tooteteles sa (nõrkeme

erinevusi. Tunduvalt kõrgema kvalifikatsiooniga kaadrit on onam 

renondiHaehhaeniuj tsehhis, kus ulo poolte töölistest mooaustavod 

VI või VII kategooriaga ning 36,d S V kategooriaga töölised. 27, 

on eelnevalt nimetatud kvalifikatsiooniga töölised betoeni-se-



RBT kategooriatega tööliste tööstaaž ettevõttes ( % * des)
Tabel 2» 22

Jrk» Kategooriad
пт» ,,taaž_

r——

õpilane

T........ ... ’.....
Tööline 
erialal, 
kus pole 
lategoo- 
rlaid —

I и III

*T*~™

IV

r——

V vi vSi vii
r ettevõttes 
. aastad

ie Vähem kui 2
№• ,иШ

w — ' *» j 14,3 15,0 19,4 M ! 9,1

2e а - 3 ee
■

42,9 25,0 16,1 22,7 ee

3. 4-5 ee 50,0 100,0 28,6 25,0 16,1 18,2 ee

4, 6*7 ee •e 12,5 12,9 4,6 ee

5. 8-9 ee 50,0 ee ee 2,5 16,1 ee ee

6* 10 - 11 ee ee — *• ee 3,a 9,1 36,4

7. 12 « 13 ee ee ee ee ee ee 9,1 36,4

8. 14 * 15 ea ee ee ee 15,0 : 9,7 4,6 ee

9. Üle 15 ea ee ee 14,3 5,0 M 22,7 18,2

Kolk kokku

Kokmine tööstaaž ettev& 
tes aastates

*► 

ee

100,0

7,0

100,0

5,0
i

100,1

• 5e2

100,0

6,4

100,0

6,8

100,1

8,8

100,1

12,0

oo
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Tabel 2*23
ЙЖ tööliste kategooriad eriale loites

totee 
nr* Erialad õpilsne

»«—wwww™™ww*

Tööline 
erialal, 
kus pole 
>aioKoo^4ai4.

I II III IV t VI voi VII

1. Kaudbetoonkonatrukt «ioonide шоп-
taerija,betoneerija, müürsepp **» NB 21,9 21,9 37,5 18,8 <w

2* Krohvija, maaler, puusepp NW w 3,1 31,3 40,6 25,0

3. Mehhanismide juht, autojuht 50,0 we «» 4,6 4,6 22,7 18,2

4, Elektri- voi gaasdteevitaja • e
*» 30,8 46,2 15,4 7,7

>♦ EMtusolektrik- ehitu siu kk sepp — w 50,0 50,0 w w

6e Vormija» operaator,^ sinist-motorist, I
taglastaja, viimistleja (PBT) *w w ■e w ** w

7» Tramsporteeri ja, kraanajuht •— w w 33,3 33,3 w 33,3
ie Bl sox^dilukk^ept)ttoxu3ukl^õi:ps ehitu—

ae santehnik * w «* 9,1 JPI, 6 | 24^,3 9,1
9. Trcisl, freesija, elektrik *► Ш» w •*>

10, Koristaja*  kütja*  laohoidja 100,0 N* •* w «а» ee

11 e Transporttöölines abli ine ,labr>renv
jt, tõelised 7,1 14,3 цр 35,7 23,6 7,1 | 7,1

NW



Tehase tööliste kategooriad eriala lõikes

Tabel 2.24

***—******—h———-
Kvelif ikatsioon, 

Eriala-------kategooria anc

1. Raudbetoonkcmstruktsioonide monteerija» 
betoneerija, müürissepp

2. Krohvija, maaler, puusepp

3*  Mehhanismide juht, autojuht

4. Elektri- voi *******

5. Khituselektrik, ehituslikкsepp

6. Vormija, operaator, m3sinist-»motorist,taglas-- 
taja, viimistleja (RBT)

7. i Transportöörija, kraanajuht

8. Hcmcndiluk&sepp^torulukksepp, ehituse san
tehnik

9. | Treial, tteesija, elektrik

10. Koristaja, kütja, laohoidja

11.Transporttööline, abitööline, laborant jt.töölised

•------ --
Tööline 
eriale 1, 
kus pale 
kategooriaid

I

r

II

1

ТП

[■*

ir
r........ ............
I

V

>v————~

VI voi VII

«* 20,0 60,0 20,0 Z *»
| - ■

* w * 100,0 * w

I 16, У * e 16,7 16,7 16,7 33,3
w w 16,1 61,3 16,1 6,5

t .

* -w. *e 100,0

; ■* * ia,s 65 y6 12,5 9,4 «*»

- ** 13,3 33,3 26,7 26,7

«* *» <*» ** 8,3 41,7 50,0
* «» ** 16,7 50,0 33,3

M1
I M y,1 45,5

<w

27,3

100,0 *•



Tebel 2.25

КЕК kategooriaga tööliste jagunemine tootmialõikude vahel.

Jrk. 
nr.

— --------------------------------- r
Kvallfikat- ,

Tootmlalolk sioco '
õpilane Tööline 

erialal, 
kus pole 
kategooriaid

I II
----------

III IV VI vSi VI'

1, ЕЬК administratsioon je 
osakonnad «• w ee w 66,7 «e 33,3 em

2. I ja II nontaaži jaoskondl 2,2 ee 17,8 26,7 37,8 15,6 w

3. Viiinlütlus jaoskond - * •» 3,2 30,2 41,3 25,4 ee

*• Insenorivõrkude ja een*  
tohniliute tööde jaoskond , *» 17,7 «М» «■ 11,в 35,8 17,7 17,7

5. Lfehbaniüeerimisjeoskond «*» 27,6 17,2 10,3 17,2 17,7

\Л



RBT kategooriaga tööliste jegunouiine tootmislSikude vahel

Tabel 2*26

Jrk.nr. Kategooriad и
TootralalSik

■ .i ■■ -■ *i " ,

õpilaneJ
............ . .....
Tööline 
erialal, 
kus pole 
kategoo
riaid

......-'

I II

—

III IV

'■ —
f

r----------

VlvoiV

1e aAalniac* 1q
osakonnad e» ee • * 5OtO 50,0 ew

2» Betooni-segusõlia *» 5,6 11,1 3b,9 16,7 11/1 16,7
3» Raudbetoonkonstruktsioonide 

tsehh w 2,5 2,5 7,5 37,5 27,5 22,5 ee

4. uurpaneeiide ja aonkabünide 
tsehh «• w «■» 5,9 41,2 44,1 - w

5» I^emondi-oolihaanika tsehh ee w ee w 5,3 Ы 36,b 52,6



guo&toeüe uurpaneelide ja sankabiinide tsehhis on peaaegu vörd- 

selt III ja IV kategooriaga tööliste osatähtsus, kokku soodusta

des 85,3 % tsehhi töölistest*  Raudbetoonkonstruktsioonide tsehhis 

cm iga kümnes tööline madala kvalifikatsiooniga ( I • II kategoo

ria) ja pea 2/3 tsehhi töölistest on keskmise kvalifikatsiooniga 

( III - IV kategooria).



III TOOLISTB ТШШЛНСШВ T(KTIIiGIW;.Trü.l,, TOUQbtovE

Л TüdTAra^LE ШЛ.ЖХЬ ТЛВТОТе

Selnlaes aruandes veetle aine ITP ja teenistujate lirman- 

guld töötingimuste le ew ettevõttes*  eukord on töötingimuste 

hindajateks töölised•

Töötingimuste kohta antud hlnnunjute interpreteerimisel on 

kasutatud vastajate hinnangute aritmeetilist keskmist (1)*  üesfe- 

teine hinnang i näitab, õliline töötajate arvunus on domineeriv*  

Keskmine ulatub x ® 1,O*st  (üldse ei rahulda) * * 4,0чп1 (talen

ti rahul)*

Hinnangud tervikuna on ebasoodsad, Anslüüsinisel on seetõttu 

pearõhk just negatiivsetel hinnangutel: teadmine, mlssugutod töö*  

tingimused teatud töötajate gruppi ei häiri, annab siin vuimi*

Vaadeldavaid töötingimusi on ka aeekord 22*  ClevostllkkULe 

ja analüüsi Майкове huvides tuleb neid sisuliselt grupeeriua*  

1 grupi moodustavad hinnangud töö organi see rlrii sale (tabel 3*1  

ja 3e2,jrk*nr И-6), и gruppi on koondatud arveoused töö tohni- 

Hat ettevalmistuse kohta (tabex 3*1  ja 3*2, jrk*nr*7-4>).  ш 

grupis vaadeldakse töö iaelooeu (tabel 3*1  ja 3*2, jrk*nr« l>1ö)*  

IV grupp hõlmab varustamise (tabel3*1  ja 3*2,  jrk*nr*lO»13),  ku

na V gruppi on koondatud töö normeerimisele antud hinnanud (t л*  

boi 3*1  ja 3e2,jrk*nr*  14—1»*  VI töö tingimuste grupp haarab töö»
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alased suhted (tabe!3#1 ja 3*2, jrk.nr#16*16).  VII

alagruppi on jäätud mikrokliimale antud hinnangud (3#1 ja 3#2, 

jrk#nr #19-22) • /'

ilasuehituskoebinaüdi töölistel, nagu inseneridel ja teenis*  

tujatelgl on töötinglmustelo antud keskmine hinne madalt x « 2,3 

(tabel 3#1/e . Tiliselt talb on hinnang Äikroklilwle (5 «1,9), 

taid tõsiseid vajakajäämisi leidub tööliste arvetes ta varustami
sel, too iseloomus ja tehnilises ettevalmistamisel# Kuigi noraee*  

rimlst ja töösuhteid nähakse veidi paremus valgusee, pole siingi 

rahuloluks põhjust, ühe ja sssna töötingimuste grupi piires on 

hinnangud võrdlemisi ühtlased# iliaa torkab vaid kaks olulisemat 

erinevust, Uuuge võrreldes erakordselt madalalt (x » 1,6) on hir#*  

neiud ületunnitööd ( töö organiseerimist puudutava а I g upis) ning 

tuuletõmbust (VII grupp * mikrokliima), St tööliste hinnanguid 

sisuliselt käsitleda, tuleb neid siduda erinevate tööaladega# 

iammagt seda tegema, alustades küsitletute arvult kõige esindus*  

Ilkumatest tööliste rühmadest#

Krohvijaid, maalreid ja puuseppi töötingimused kombinaadis 

tervikuna ei rahulda (x «2,2)# Kõige enam on nad rahulolematud 

ületunnitöö ja tuuletõmbusega, Lisagem, et nii ületunnitöö kui 

tuuletõmbus kimbutavad enamikku kombinaadi töölistest# Kvaliteet*  

ae töö tegemisel segab viimistlejaid rohtaa veel ka tööruumide 

madal temperatuur talvel#

Viimistlejatele teeb töö füüsiliselt raskeks kehv töö oeh*  

haniseerituse aste# Midagi meeldivat ei paku ka vahetustega töö 

objektidel, wuddL esineb liialt rohkesti töötingimusi, mis väi*  

vad põhjustada kutaehalgusi# Võrreldes eelmainitud tingimustega, 

on tunduvalt positiivsemalt nähtud tööalaseid suhteid, eriti ega 

taigwdi töödistsipliini.
ületunnitöö ja tuuletõmbuse kõrval, mis nagu juba mainlstae
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Tabal ЗИElÄiiemtfcisteibtoaaM todtinsMmstele

так:
»15ae oepp 

абМийЯ^адемен NÜh
A$)'t siM

lukk*junt
5?ik

3*0 2$4^t? a»aat32e#

3>o* | 1,0 2,4M*3*ü

2,04*
1,0

.*- П Л fX

3,0 2,22,8 2,02,3 2,3

1*1li» . .1*1 6e,6 ***.«i

Той flütillim raskas9.
.1*1.<2»ä

2,7 2,22,5
1,72,0

ždti.а.

2,016.

2,5
тазеет^

2,1 3.0 1,9
1.01.6Tööruutalde temperatuur

1.8 э.о 1,0 1,72,3 2,0

2,5
3,0

2,0

2,2

õuST*-
etooo-

2,5
2,7

2,7
2,0

operaa-

14.
12л.

2.4

2,5

2,2

3,1

12,
13.

2,5
2,2

2,9
2,8

2,2

2,1
1».

osales 
peuaepp

2.4

1,5

feie ЪгДда»41 tSÖdlst si.pl Ur
Täötiilide lahendaaine

2,2

2,3

3^"
3,0
3,0

3,5
-,y

I 2,8

2,1
2,0

2,0
M

3.0

2.5
3,0

1,0

TSIfuT 
elekt
rile, 
eUitae- 
lek 6*  
sepp

"2^T
2,4

2$6

2,0

1?ет 
ai,

2,2 2,7
2,1 2,7

3,0

3,o

1t0

1t0

хЫ|1э^- 
las^eža, 
viini 
leja№:;W)

Tä<> rütMIiettii pMva jewatti

Täö r-ltiiilisua Baiu,l^y^tali

ülatuimUöõ

auto-
JuM

2^ 2t6

*fe otwv®3^WlWI
ga*  iiseeeeaäe|to^tir№enti<teeto^ir

Kssk>- 
да e Ь1да

3,0
3,v
3,0

3,0
2,0

Nf1
i 2,8

tööl! - 
oe,la
bor aut 
3t.tÖÖ

1,6

*̂ šL-*S juž
3,2 2,3

toerija 
taüüraepp

Ä,.O, i, 
3,0 
.1,9...

2,8 
Ы. 
2,^ 
2,3 
2,8

| 2,8

I N1

ata

.ДМ 
3|O 
-Isul

y-uk^*

1t5

2,0

lae*  i 
.^Ü*
Ж

M
2*X.^

Töökad VB^üetatmi sebhaniani

•881ВВМ<ев1ЭДВ
Tahke valitee wterjelide je 
M 
21aani.de suurus

£*£,  .1,3.
2,6 2,3

. LJž».T

g03žži* 
kee vi- 
teje

2iŽä-SSSaž£äriKL

1*1

M.

1,0

2,8

2,4 1,:)

..АД***

2,2 2,1
1,6 2.

21aani.de
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on probleemiks eaammeele töölistest, valmistab raudbetocmkonstrukt 

oioonide monteerijatele, betoneerijatele» müürseppadele meelehärmi 

tagavaraosadega varastatus ning tööka vajalike materjalide» datai*  

Iidega varustamine*  onteerljato nõuetele ei vasta töö rütalüsas 

ei päeva» ega kuu, kvartali jooksul» sbapiiaavalt on töökohtadel 

nehhanisoe, instrumente jms*»  mistõttu on madal ka töö mehhanisme*  

riketee aste*

ehhaniszLide juhid» autojuhid seavad mitmete töötingimuste 

aomet halvemale poolele varustu^problecHid, eriti aga tööks vaja*  

lifce materjalide ja detailidele varustamise*  Kahal ei olda ka oma 

masinsts korrasolekuga*  Veel kutsub rahulolematust esile töö orga

niseerimine s Viga ebameeldiv on vahetustega je ületunnitöö*

Kooskõlas autud eriala tööliste soovidega on töö füüsiline 

reakua ( x = 3,2) ning VM brigaadi töödistsipliin*

erinevate töötingimuste haiga*  peavad elektri- v&L gaasikee- 

vitajad vajadustele mittevastavaks eelkõige mikrokliimat*  Tervise

le enam ohtlikuks peatakse õhu puhtust (5 И»4)*  Tööorganiseerini^ 

oea on taunitavaim ületunnitöö (x ==1e5)» kärkimist väärib siingi 

suhteliselt kõrge (x »3»O) himaii& ом brigaadi töödistsipliinile*

Transporttöölised, abitöölised, laborandid jts. moodustavad 

tööliste rühma, kuhu kuulujate tööolud on exdnevad*  seetõttu on ka 

nende hianangude vaatlemine koos üsna kunstlik*  Ise nad kurdavad 

^6ige rohkem ületunnitöö üle (5 ®1t6)*  гдшт ЬаЪеХершш tuleb pöö

rata ka nende spetsiifilistele töötingir.ustele» kuna kutsehaiguste 

tekke oht on nende arvates üsna suur (x e1»7)e ". abul ollakse ena*  

masti töökoha ettevalmistuse ja normeorimi&ega»

Pemondilukksepad, t orul uk к sepad, ehituse santehnikud poovad 

halvata semo li seks kombinaadi mikrokliimat*  uuri^ häda oa tuule- 

tõmbeeega (x »!»*)•  Liialt palju kutsuvad töötingimused esile 

kutsehaigusi (1 « 1»5)*  ÄBWt teeb lukkueppadele töö tehniline et- 
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tevalmlstus, millest sisseseade, instrumentide, varustuse kor

rasolek cm eriti halb ($ * 1,6)*  Väga kõrgelt hinnatakse аве bri

gaadi töödistsipliini (5 * 3t5)i sls muide on iseloomulik ешмтв 

sõle erialagruppldele*

Keskmiselt ongi kõige kõrgemalt hinnatud töö normeerimist 

ja tööalaseid suhteid, millede hulgast omakorda seatakse kõrgel- 

naks ew brigaadi töödistsipliin*  Kuigi otsene võrdlus on siin 

ebakorrektne, märgime ometi, et mitme teise ettevõtte andmeil on 

enea levinud siiski rahulolematus memmeerimitega • Tõsiseks >rot>» 

leeniks normaalsete töötimeimist» locmisel cm mikrokliima*  ora

valt on päevakorras varustamigproblecaid*  suuremat tähelepana va

jaksid ka töö iseloomuga seoses olevad probleemid*  Kmrsaagmamale 

tasastele tuleb viia ka tööprotsessi organiseerjuuine*  Madal on töö 

tehniline ettevalmistus*

Bt ka raudbetoontoodete tehase tööliste töötingimused <m 

ebarahuldavad näitab hinnangute üldkeskmine 5 *2,2  (tabel 3*2)*  

Märgime, et... :samt tulemuseni jõudsid ka Г1‘Р ja teenistujad*

Elektri*  või gaaskeevitajate töö teeb raskeks õige mitmete 

töötingimuste häiriv mõju*  na& tuntakse muret tööruumide tempe

ratuuri, aga ke kõigi teiste mikrokliima koostisosade halva olu

korra pärast. Veel segab töötamist ebarahuldav tagavaraosade ja 

materjalidega varustamine*

Vormijad, operaatorid, masinistid, taglaatajad, viimistlejad 

peavad samuti tehase mikrokliimat ebarahuldavaks*  sea järjekorras 

tuleks likvideerida tuuletõmbus ja õhu saastatus*  ^alju on nenuel 

töölistel etteheiteid ka töö ergaaliaeerimisele, eriti aga k anna

tab töö rütaillmis kuu, kvartali jooksul (5 *1,b) e Korras leitak

se olevat brigaadi töödistsipliin ( x «3,2)*

Transporteerljed, kraanajuhid kurdavad kõige ееш ajakulu 

üle töölekäimiael ning õhu puhtuse üle*  Ka üldine hinnang kogu
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Tabel 3*2
Eaudbotoontoodste tehase tööliste hinnangud töötingimustele

Jrk.
nr. Aset

Töötingimused

-

Eaudr- 
betoon- 
konat- 
rukt- 
booni
de mon
teerija 
nüürsap

Kronvi- 
te,Ä 
Ler ,
PU2S05S

K|6r>ih,Am 
nl^ids 
juht, 
auta- 
jBM

Elekt
ri või 
gaasi*  
keevi
taja

Ehitu»*  
elekt
rik,

1MÄ*
sepp

Vormija, 
epersa- 
torsmasi-
MlHI*  
teri^v. 
taglosis- 
ja, viimist- 
ж> 5'

Trans*  
pertGC- 
rija, 

ааж -
j

►

—

<
I

/ r

u=- k—

у
1 .a-
sehntk

Trei-
«n,

Mje, 
elekt
rik

Keris- 
t#e jti g 
kütja, 
lao- 
101Ф» 
ja

WlWB*

tööli-
ne«abi
tööline r
laborant

Keskmine 
hinnang
kSikiäšlt 
tööliGtoll

I
dt.tööli-
aeö

'5| 1» Töö.rotsessi organiseeri-
ÄÜB 3,0 2,5 3,0 2,4 1,0

..................
2,0 2,.5 ■%1 2,5 «8В 2,3 2,31 2. Töö rütmilisus päeva jooksul 3,0 2,5 3,0 2,5 2,0 2,0 2,5 2,3 2,7 2,4 2,4

1
8 l-H 3. Töö rüteilisus kuu, kvartal 

jooksul j
i

3,2 2.5 2,6 2,2 3,o 1,8 2.5 2,4 2,8 1.0 1,4 2,3Bi 4» vahe-t^^x,^ töö 3,0 2,5 3,0 2.3 1,0 2,5 2.9 1,4 1,3 1.3 2,3 2,4
5. Ületunnitöö 2,4 1.5 2,5 2$ 2 1,0 M 1,9 2,3 1.7 1,4 2,0

,:. ..-.,^.* T_ ...j «Llakulu töölekäieüeel ,....... 2e6 2*l> 2*5 ... 2*0 ....1.5 . 1.5 ал 2,0
:C>5 7. Töökoha ettevalmistus 3,2 2,5 3,0 2,6 1,0 2,7 2,8 2,4 2,8 2,0 2,8 2.7
:a
E-

-S аlii 8e seaõs • instrumentide ,aa-
iH sinate .varustuse korresoleк m 2,2 1.0 . , 2,1 2.2 1 e b .. 2*5  . * 5 2*2  . J

1 ! 9* töö MlB Ä^6 2,5 M 2,3 •i.o 2,3 2,5 49 2,5 2.5 2,6 2,4
*1

J____ sl__
10 e Töö füüsiline raskus 3,0 3,0 2,6 2,6 2,0 2,2 2S 2,5 3,2 3,5

I
3.2 2,6

i
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11, Töökoha varustatus mehhani 
s&de, instrumentide 3,4 3,0 2,8 2,2 3.0 2,1 2,4 1,7 2.7 2,2 2,3

i cahi 12, IllgWWWWäega varustatus 2,3 2,5 2,2 1,8 2,0 1,9 1,9 1,3 2,2 2,1 1.9
1 1 -13. Tööks vajalxfcc naterjaiide 

ja detailidega varustorninaN 2.6 2,5 _ 3*2_ ... . 1.8 1.0 . 1.9 2.1 1.5 2*5 .... r1.0 2.1____ .. 2*0..
j 14. Haanide suurus 3,o 2,0 3.2 2,7 — 2,6 2,1 2,9 3.2 *» 2,7

tö e eEi § 1 15. Töö normeerimine 2,8 3,0 2t8 2,2 2,2 . 1«9 2,6 3,2 3,0 J 2,4

$5
Taie teigaaõi töödlatsipli i,2 2,3 2,6 3,0 3,2 2,8 3.3 3$2 3,0 3,0 2,9

■ -4 T/» Tootuxxae iönsndaaine 3,2 2,0 3,0 2,4 i 2,0 2,5 2,6 3,2 3,3 1,5 3,0 2,6
| S til 18» konfliktide lahendamine 2,G 2,0 2,6 2,3 2,0 2,4 2,5 2,9 3,3 1.5 3,0 2,5 j

i
19. Tuuletõmbus 3,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,4 1,9 1.7 2,4 1,7 1.6 " 1,7 "1
20 < Õhu puhtus 1,8 1.5 1,8 1,5 1,0 1,4 1,5

i
1,3 1.3 1,0 1,5 1,5

d 21е töörütmide temperatuur • 2,6 1,5 2,0 1,4 1,0 1,6 2,0 1,7 2,8 1,o 2,4 1,8
2 22, Töötingimuste olema soiu,mi|| 'i! ’1 voiVad põhjustada kutsehai 

gusi 2,6 2,0 2,0 1.5 1,o' 1,6 1.7 1,5 1.8 1,0 2,1 1,7
rr- __________  1 •■'- L i . . ——J m—._______ --- . - . I| UI .in . 1 . ..... . . _ ..... . •
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eiikroklilaale on ebarahuldav, änam jäävad transporteerijad rahu*  

le vahetustega tooga» Transporttoölised, abitöölised laborandid 

koostateerivad taas ebasoodsat mikrokliimott hädas ollakse tuule*  

t&abuse ja õhu saastatusega, Rahulolematust tekitab ka varustanl*  

no» lalju annab veel teha töö organi seerial sa stae tõstmiseks. 

Praegu on selles oaas kõige tõsisemaks probleemiks ületunnitöö, 

millele transporttöölisel on andnud kõige madalana hinnangu (X * 

*1,4)»

Teised küsitletud tööliste rühmad on väiksemad ja neid me 

eraldi vaatlema ei hökfca. Andmed hlrmflsgnte keskmistest on tahe*  

Ila siiski toodud»

Võib öelda, et tervikuna ei rahulda töölisi tehases eriti 

nikrokllime, kusjuures! võrreldes tehas? IT? je teenistujatega on 

töölised seda veelgi nadalasalt hinnanud» siinkohal on kõige hal

vemas seisukorras õhu puhtus (1 « 1,5)» Kaheksa vaadeldava eriala*  

grupi töölistest peavad Õhu puhtust täiesti lõuetele mittevasta*  

vaks vile erialagrupi töölised» Kuid ka teisi nikrokliim elemen

te on hinnatud madalalt. Rahul ei ole töölised ka varastamisega, 

seejuures halvim on olukord tagavaraosadega, varustamisega (X * 

«1,9)» Aktiivset sekkumist ootavad töö or^r.iseör inisege seotud 

probleemid. ölnküsimusteks on siin ületunnitöö kaotamine (5*2,0)  

ja ajakulu vähendamine töölekülad,sel (X * 2,0)»

Kui ITP ja teenistujad suhtusid töö ettevalmistamisse üsna 

kriitiliselt (5 «2,1), siis tööliste poolt satud hinnang (X • 2,5) 

viitab suhte li aolt suuremale rehnlolule. Kõige ena» on positiiv*  

Mid hinnnguid saanud teha ae ä^äl Ja kujunenud töösuhted, kusjuu*  

tos korras olevaks loetakse oma brigaadi töödistsipliin, niide 

töötingimuyte seast üldse kõige kõrgenalt hlrmstakso (X * 2,9)»
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Ь2е .^ааеа.й^»
Млттгнй ettevõtte tööniseis, .

Tööliste tööolmet käsitlevad ankeedis viisteist küsimust (11> 

127)» ühinevatele küsimustele vastanute arv on muutuv. seda ell ka 

oodata, kuna kõik töötingimused kõiki küsitletuid ei puuctutaumd. 

Kõige ваша on vastajaid leidnud küsimused pesenlaruumide ja aao - 

sõlmede sisustuse ja paigutuse, elamistingimuste, töötasu, korra

lise puhkuse, riietusruumide paigutuse ja slsdstaaise .jne. kohta. 

Vahes vastati laate paigutamist lasteasutustesse, puhkebaaaiue ka- 

amtemiat ja nwtehrlemitmmcllmte eaamlat puudutavatele küaimuete- 
le.

anketeerimisel saadud andmete abalüüsinisel ca kasutatud hin

nangute keskmisi (S ), ais näitavad, õliline arvamus on valdav. 

Jälgides erinevate erialagruppide tööliste hinnanguid töuolaeie, 

kasutame ka nende poolt üksikutele küsimustele antud toeUoalste hin

nangute summat. Kuna küsimusi on 15, igaühele võis anda * palli, 

siis naksisumsumna oleks 4 x 1$ = 60 palli. Fõhutase kohe, et meie 

analüüs tugineb tööliste ШнМ8в8ЙД&» <• «**  vaatovuws
sanitaarnormide, füsioloogiliselt sobivate tingimuste jes.-ea. 

Ometi on tööliste aassilisolt antud hinnangud indikaator, mis näi

tab, kui palju üksikud tööolme osised töölisi häirivad vii siis 

rahuldavad.

Tartu kluBuehitusk№binaadi tööliste hlunongud ca toodud ta
belis 3,3.

Kogu kollektiiv hindab tööolmet kombinaadis ebarahnldaveka, 

üldine toskmine 3E ■ 2,1, ais neie skaala järgi annab tuleauueka 

"põhiliselt ei rahulda". Kõige halvee en tööliste arvates c uttorü 

de » n«Ä1ee<X) a-i-u An » 4a —1Гlfc°HМП,. ■ Ci. 

kombinaadi töölised andnud kõige halvema hinnangu (1 • 1,4). eri

nevate erialade töölistest on мая!aiя» hinoangu tööolaele sexle-
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Elamuehituskumbinaadi tööliste hinnangud tööolmele
Tabel 3.3

Ehitu s-Krohvija Mehha- ble: 
maaler, nismlde v6i

Mtrl Trans- Itsmsodi

ksevitaja кpuu^pp
lukksepp

Ühiskondlik toitlustamine1 M a,a

г*
M 1»5

ieö1,0
'WruDalde kujuri4 1,72,0

5e 1,0 2,2
№1 ... <<6. 2,83,0

2,0 2,3
8. lasteasutustesse kohe saamise

1,0us

Töötasu 1,0 2,1
10. dx^ir^eriaieoüetöc<i 2,0
11 .PtihkcruiMide sisustus 1,2
12. Territooriumi i^akor^astus

.a^touriumituu sikuta sasaine 1,02,0
1^.

3,0

15.
2,0 -I

auto*  
.jiOvi

Eaudbet- 
oonkonst- 
rukt ^iooni
de шпх^чч».

Puhkebaasi kasutamine võima
lus

Hooaerileggrltuueikute saa
mina

M

beteaseri-
Jl&^üteS6SM

^«ettisTHuaid® ja sans&Lwde
W0B8lBi ja paigutus

Kuristaja, 
kütja» 
лаоЫ>1.а>

nliotusruumide pai^^ttw ja 
ncada ai^ustus

Jrk*
Me

Transport
tööline, 
abitööline» 
laborant jt 
töölised

Treial 
lukksepp freesi, 
tWH*  ei»Ü9i| 
lukksepp I■ a,» $

•juht eh.lt имг 
bantetaik

Eriala
Tööolme

*4
■',? ■2,3 2,5 M- 2,2 w 2,3 3,1 •i.Ü

1*7 2,2 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 3,0

M 1,5 '.,2 1.3 1,0 1,5 1,3 2,0

1»? 2,1 1,5 1,9 1,0 1,5 2,0 3,0
1,9 2,G 1,õ ■ %7 2,0 2,5 1,9 3,0
2,? 3,1 ' 2,8 2,8 3*o M 3,1 3,0
2,0 M 1.9 1,8 1,0 2,3 1,9 2,0

1,? 2,4 2,4 1,2 2,0 2,0 . 1,S **

s# P,5 2,5 3,0 2,0 2,8 2,0

2,2 2,4 2»4 1,9 2,5 3,0 Й.5 1,0
M 1,8 1,4 1,5 1,0 ' 1,0 2,2 3,0
1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 1,7 2,0
2,0 1.7 2,3 1,4 1,0 I 1,0 1,7 2,0

2, У j 2,6 i,e e* 3,0 ~

1,7____ )
__ ?•* ___J 2,2 J 1,6 J 3,0__ ML_j___ 3,o __ *
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le tööolme komponendile andnud aehhauioaide juhid, autojuhid. 

Eahuldavaks ei pee olukorda ühegi eriala töölised. Vaid teid! 

kõrgunelt, 1 ■ 1,5, on hinnatud taFFltflWilÄii ÜfiBKfirFMSMi $• 

Puudulik on tööliste arvates ka ои1н~етаиМФ ÄsUOtUa-l ■ 1,7 

näitab, et töölistel on selles osas palju pretensioone. laeu- 

konbinaadi töölistele teeb veel raskusi ^JMdtiMKlliÄiJaUäÜülSfi 

üääätiti. C$ “ 1»8)» Eriti rahulolematud on sellise olukorraga 

transporttöölised, abitöölised, laborandid jt. töölised (1 *1,0).  

Võrdselt ebarahuldavateks (5 ■ 1,9) on hinnatud tiAätttriMKlMü 

Bilsatitot Л а амий toittoMwmüif ШшашмИ .iu w**»:  
' Hiirt Wnelnikeirt' Küllap hakkab kahe esine ee ebarahuldav olu

kord mõjustama tööliste meeleolu juba tööpäeva algusest peale. 

Baske on kollektiivis, kelle esmased olnetingliauued on ebarahul

davad, sihikindlalt teostada kaadripoliitikat, seskdtt aga suu

rendab tööolee ebakvaliteetsus nitme suguste psühho-füaioloot^ - 

Uste tegurite mõju, milliste pinge maandaniseka peab leinana 

5ige lahendus. Vcstaeel juhul võivad kollektiivis textids tõsi

sed konfliktid, ais mõjuvad häirivalt nii tootmisele lau inxwa- 

te neeleolule. Kombinaadis tervikuna ei saa rahul olla ka

Ci • 2,0). Jollide ebakõla lik

videerimine peaks parandame eelkõige 22,2 % naistöötajate olukor- 

daf kuid hästi korraldatud lasteasutusse kohasasaise tditeeia te*  

gab ilaselt ka pareaad kaadrivaliiaa vfiiiaalusea. äriliselt kiit * * 

vait ei sea märkida ka kombinaadi 

(x з 2e2)*  Liialt madalalt on hiimantod ka C$ *
- 2,3), elamistiM-imii.51 .4*  Д ж2,4).

Vähen pretensioone on töötasule (8 • 2,6) ja JdjMKlCUÄätiSMüiite 
fiikHtifi (x = 2,6). ^hiliselt ollakse kombinaadid ra

hul korralise puhkuse ajaga (x « 3,0). Kollektiivi rahulolu vald 

iibe tööolne tingimusega viitab veel kord tööolme kui terviku aa- 
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dalseisule kombinaadis,

Kdasl toome kokkuvõtlikult tea mõnede suuremate töötajate 

gruppide hinnangute iseloomustuso. Krohvijad, maalrid, puusepad 

andsid kõikidele tööolmetingisustcle kokku 33,5 palli (tuletama 

meelde, et võimalik oli anda 60)• Briti halb on nende «vetes olu

kord pesemiaruurnide Ja sans&lmede sisustuse ja paigutusega (1 * 

*1,5) j® territooriumi korrastusega (5 * 1,5)» Vajadustele oluli

selt mittearvestavateks peavad viimistlejad veel õige mitat töö*  

olmetegurit*  Knam ollakse rahul korralise puhkuse ajaga, mida hin

davad kõrgemalt ka teised erialagrupid*  brilist nurinat ei tekita 

ilmselt ka töötasu (S * 2,6), elamistingisiuaed (5 * 2,7)» Teotut 

määral on rahuldatud ka vajadus pioneerilaagrit uu sikuta järele 

(x * 2,6)» 

fieudhotoonkoniitru^tsiconide monteerijad, betoneerijad, müür

sepad on eriala grupp, kus tööolme hindajaid oli küsimusest käi

tuvalt to-et 32-ni*  üldse andsid nad kõikidele olnetinglmustele 

kokku 29i5 palli*  rüist neelehtemi tekitab sellele erialajru.ii

le puudulik pesemisruumide, uensölDede sisustus ja paigutu^ = 

~1,3)« Väga viletsaks peetakse ka territooriumi heakorrastust $ • 

* 1,4, Palju paremad pole selle töötajate rühma hinnanguis ka üle*  

jäänud tööolmetlngtoused*  Traditsiooniliselt on rahuldava poole 

kalduv hinnang korralisele puhkusele j® piOK^erilaagrltuuaikute 

saamisele (5 « 2,7)*

Kõi^e ем» transporttöölisi, abitööl isi, laboronte jt. tööli- 

-M vastas ühiskondlikku todtluataMat puudutavale küsinuaele(14 

hindajat), kusjuures i * 2,2 viitab olukorra ebarahuldawsele, 

üldse andis aee erialagrupp olEsetingiMstele 24,S palli, rsijt.dest 

ebarahuldava tect tööolne tingimus te st on enam nurinat föonatoor^umi- 

tuuslkute saaiaitiO kohta (x e 1,0) • Ei ole rahuldatud ka tööliste 

nõudmised puhkeruumide sisustusele (X » 1,2)*  ^ilutorkavalt halb



об nende arvetes te territooriumi heakorrastus (1 • 1,3), sille*  
®e nagu Liar^itud, pole rahul ükski crialagrupp, li leelolt cm sl*  

austatud ja paigutatud ka nende riietusruumid ($ * 1,5)*  Впав*  

vähem rahuldab vald korralise puhkuse aeg*

‘ shhaniüEdlde juhid» autojuhid ев tööolmetlngisuai hinnanud 

30,4 palli väärilikelt, kusjuures laadalald hinnang (1 * 1,2) on 

antud peacsiaruu^ldele, sansõimede sisustusele ja paigutusele*  

jrteem pole olukord ke puhkeruumide sisustusega ( x = 1,4 ) ja 

territooriumi heakorrastusega (x * 1,4)*  valjude töötajate nõud*  

aistele mittevastavate tööolmetingimuste hulgast paistavad väi*  

ja mõningasele rahulolule viitavad ptoneeriloagrituusiirate saa*  

aine (1 • 2,6) ja korralise puhkuse aeg (x * 2,8)*

Elektri*  või gaasikeevitajad on maksimaalsest pellide arvust 

(60) are kasutanud 23,8, segavalt mõjustab nende tööliste tege*  

vust lasteasutusse koha saamise võimalus (1 « 1,2) ja pesemisruu*  

mida, sansölÄiede sisustus ja paigutus (2 B 1,3)» Veidi ратеве meiu 

nege сю töötasu ja korralise puhkuse aeg*

Bemcmdi*  ja torulukksepad ning ehituse santehnikud peavad 

kõige nõrgemaks lüliks tööolmes pesemisruumide ja aans&mede si« 

austust ja paigutust (x • 1,3)» 7 õnevSrra parem cm nende arvates 

ühiskondlik toitlustamine, korralise puhkuse aeg, tuusikute sas*  

mine pioneerilaagrisse ja pitiikebaasi ka^utonise võimalus*

Kuna ülejäänud erialsg^uppides on küsitletute arv väike,siis 

neid siinkohal eraldi ei vaadelda*

baudbetoontoodete tehase töölised hindasid tööolse tingi*  

musi tehases saauti ebarahuldavateks, keUoaine hinnang nagu ela*

BuehituskaDbinmadi tööllstelgi 5 » 2,1 ( t^bol 3»4),

Oma nõuetele kc^ge mittevastavateks pidasid töölised 

^ТП^«Г1ШЙ Й6Й1И№КЙ^Й$ Cx - 1,4), Itosduurcb madalaima hinna» 

gn anäaid siin roaondi- ja torulukkuepad, ehituse aeotohnikud
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Keudöetoontoo-lete teha ae tööliste hinnangud tööoleele

Tabel 3.4

mww^.wmww**'  «w=-«<h~i- iww**pMi*wГНШ-Я-.**•**«

ikuepp
TÖÖ01W etehoik

2,72,5...aiiäko:nu.ik toXtl4st,z>$iuo

a.
2,1 2,5

M 2,22,3

4»

а>эKunallw puhkus aeg-

3,
1,0

:№ötasM

10»

1,511. sltiuii^us
1,012. TezTitooriuüü, heakorra, tos

3,0

2,9

2,*
2,1

1,0

2,0

2,0

1,5
2,0

2,5

2,7

4,0

2,2

2,2

1,6

1,5
2,0

2,0
3,0

t- -r " т keha «ИМИ 
.; laalu -.

. MÜ, i,

• WeWÜi '..ujuatiu.-

. etiMlliW taeatsdaü-lBe

<*,<■«,  WMei-Ni
TÜSX^
portse*

2,2
1,8

1,0

2,0

2,6

2,0

1,6

2,8

2,2

M

2.2

ge*»  ehitus*  w 
evitaja lukksepp ai

elefc-telk oper^o*
ehitus*  tornisal

töölinei 
aMtöfelim 
*1 ^К^иммиНк A5lOU*®XIw  ,

14» MWWH L^^tuiisikuisi евМ®| I

15» aihkebaasl buu^Mse voldina j

M»t*tee*  juht
lastajas 
TUKUTUD

; л** I

2,1

Blietus^vw^ae pairutos N 
siimatsa

13» d^wta^l^tuuölkute ^a&nto

еопкж**  r^elex\ МявОе 
raktsxuo? auht,

аиШ*
juht

ВВ*№Ь

2,8 2,5 2,0 2,5 2,0 2,4 2t1

2s3 3,0 3,2 2,1 3,o 2,0

3,0 2,5 2,3 1,8 2,0 1.9 •ue.
2,5 3,0 2,2 M 1;J 1.9 2t2

2,8 1, j 2,0 2,0 3,0 1,9 2,1

2,5 3,5 2,6 2.3 3,0 2,3 2,s.

>,d 2,5 2,8 2,2 3,0 2,1 2,8

2,ü w 3.6 2,7 1,0 2,'>

2,3 2,C* 2,7 2,6 1,0 2,4 2,3

1,3 1.5 2, а <lj|2 1.0 2,1 2,1

2.7 1,5 j 2,0 1,6 1v3 1,7 1.5
2,8 2,0 1.8 1,4 1f0 1,4 1,3

3,0 2,0 2,2 2,0 «*> 1.7 2.3

3.3 w 2,8 2.5 w 2,5 2,9

2,5
2,5 | 2.5 2,5 j ем 1.8 2,0
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(1 *1,1).  Alnuetone on positiivsele laheneva hinnangu andnud 

TOodbetoonkonstruktaiooziide monteerijad, betoneerijad, aüürseped 

(3 *2,8).  Väga halvasti on Ркй^ДШШ» milline töö-

ulmotinglnus on saanud enamiku erialagruppide madala hinnangu. 

Tööliste vajadustele ei vasta ka sellised olulised tööolmetinei- 

■Bsed nagu №iffiri.liffWiBläae tiflRk61aSj8-iAtito$ttüi МкМШ1МЙД6- 

-AÄälilaS teeatiififltilK- Põhjalikku parandajat vajaksid twtVIäÄ- 

Ot fctiiHk-Hvi MMtewterAlyWrtoiii» -чйпвАп--
-la flflpdo älsustup ning pMTit?erlnäf>titivtttb. Kollektiivi ter

vikuna oi rahulda °6а I*  рвйЙРШ^ l№8t«tiv9

Yfl flliliefli saanu Jäälaai.Tõsiat tähelepanu tuleb pöörata ka 

^имйШвдв tetitinätMõwlt Др айМ.т#м toaa*!^  яйям e,1e 
leidmisele, kuna praegusel kujul need ilaselt ei vaste tööliste 

nõudjatele. Mõnevõrra positiivsemalt on tehase töölised hinnanud 

ia-tda^tu^-FiP .i-itpt (1 ■ 2,7) ja PtiSWUMiti-

tiflUUkhte massist (5 • 2,7), kusjuures teistest enam on rahulda

tud mehhanismide juhtide, autojuhtide nõudjsod lasteasutustesse 

koha saamisel (x ■ 3,6),
Elektri- vii gaaaikeevitajad kasutasid 60 vStmelikust pallist 

tööolmo hindamisel 32,6 palli. Territooriumi heakcerestuaele an

tud madala hinnangu k&rval eriti vajakajäämisi veel puhkeruumide 

ja uensilmede sisustamisol ja paigutamisel, tööruumide kujundami

sel ja veel mitmel pool mujalgi (tabel3.4), inem hinnati laetoasu- 

tustosao kohasaamise vümalusi, aga ka pioDeerilaegrituusikute 

saami at.
Vormijad, operaatorid, maslnistid-motoristld, taglastajad, 

viimistlejad näevad elBetlngimuste parandamise otsest ülesannet 

territooriumi heakorrastamise3, Oluliselt tuleb selle eriala * 

trupi koosseisu tarvis parandada puhkeruumide sisustust ning või

maldada enama hulga sanatooriumituusikute saamine, üldiste t^a- 
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uihoidlike hinnangute kõrval on mõnevõrra rahul oldud pioneerile^ 

rituudkute ja lasteasutusse koha saamise võimalustega»

Beale territooriumi halva korrasoleku häirib transportijaid, 

kraana juhte tõsiselt ka pahtawwalrte, aga ka peeamdmrwmi*,  aon*  
sõlmede sisustus ja paigutus» Parenad tingimused tuleb neile luua 

ka arutuse puhkebaasi kasutamiseks# Vähe© valmistab aoUe eriala*  

grupi esindajatele ^uret lasteasutusse kohasaamine võimalus (1 * 

• 2,9)» x
Remondi*  torulukksapad, ehituse santehnikud on enamiku tehase 

tööolmetingimustest hinnanud ehavata 1 daw teta» briti on arvustatud 
territooriumi korrasolekut (x s 1,1), meditsiinilist teenindamist 

(5 • 1,3), tööruumide kujundamist (x * 1,4), pesemisruumide son*  

aõlnede sisustust ja paigutust (5 * 1,5), puhkeruumide sisustust 

(x * 1,5)» Oluliselt tuleks nende arvamust silmas pidades paran

dada veel rea teistegi toöolmetingimuste seisukorda, sest põhili

selt rahul ollakse vaid riietusruumide paigutuse ja nende sisus*  

kesaga, minfngal määral ka korralise puhkuse aja ja elamistingi
mustega (tabel 3»4)»

Tranaporttöölised, abitöölised, laborandid jt» töölised on 

andnud tehase tööolmele kogusummaks 34,0 palli» soovida jätab 

nendegi puhkeruumide sisustus ($ = 1,3) ja ta territooriumi hea

korrastus (x » 1,5)*  lisagem veel , et nende vajadustele ei vasta 

meditsiiniline teenindamine ja sanatooriumituusikute saamine» Ila*  

haldavateta ei pea enamus vastajaid ta elamistingiruai» areinini 

em nende tööliste arvates tehases lahendatud lasteasutustesse ko

hasaamised (x ж 2,9)e '

ЖН elamukoabinaadl kui ta tehase töölised, nagu eelpool 

märgitud, pidasid tööolmetingiimisi oma ettevõttes ebarahuldava

teta, andes taotaiseta hindeta i » 2,1» Joonis 3,1 toob veel kord 

ära tööolnele antud hinnangud» Kõige enam ebraeeldivunl valmistab



JoonisX
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heakorrast^ata territoorium (1ЖК - x * 1,5, BBT 1 » 1,4), pese*  

sii^ruuialde ju sanaõlmede sisustus ja paigutus (EEK 5 ж 1,4) ning 

puhkeruumide sisustus (MT 5 « 1,6, EEK x * 1,7)*  lamuehituakom*  

binaadi töölistele valmistab veel raskusi sanatooriumituusikute 

saamine (x « 1,6)» Madala hinnangu, x * 1,9, on andnud elamukom*  

binaadi töölised riietusruumide sisustusele ja tööruumide kujun*  

dUw61e, kuna raudbetoontoodate tehase töölised oo nii hinnanud 

peaem sruuside je sanaõlmede sisustust ja paigutust*  lÕIema ette*  

võtte tööliste hinnangud langevad toki» ke meditsiinilise teenin*  

daiaitie hindamisel*

/arenini on hinnatud võimulust saada pioneerilaagri tuusi*  

kuid 5 » 2,6, BBT x » 2,7), lasteasutusse kohasaamise või*  

maiust (ЙВТ), korralise puhkuse aega (KÄ)*  

3*3*

Yartut*
Anketeerimisel selgus, et elamukombinaadls töötab aeg*ajalt  

väljaspool Tartut küllalt oluline osa, nimelt 64,Q£ aatoteeritud 

töölistest*  Kuna eelnevalt on teada, et tööliste suunamine vai * 

jaspoole Tartut cm seotud tõsiste probleemidega ja tekitab vähe*  

mait osale suunatutest tõsist vastumeelt, siis va^deldaksegi 

järgnevalt tööliste hinnanguid väljaspool Tartut töötamisega toa*  

nevaile asjaoludele*

Vaatleme kõigepealt, mis eristab kogu küsitletud kontingen*  

dist neid, toa olid üldse viibinud tööl väljaspool Tartut*  Лзю*  

■ea, 73,M välisobjektidel töötajatest on mehed*  Ka cm kosandoo*  

ritud valdavas enamuses abieluinimesed (7S,№), tüüpUiae vaemae*  

ga 35 * 49 aastat*  erialaliselt domineerivad raudbetoankonstrukt*  

slocmlde monteerijad, viimistlejad, puusepad*  Enamikul võõrsil 

eetoWk objektidel olevaist tõöUstest ап 1П, IV, V kvalifikat» 

sioonijärk ja 6 - 10 klassiline või toaktortomo, kusjuures töö * 
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staaž praegusel erialal on harilikult kuni 5 aastat.

intoetecrltud töölistest suhtus täiesti eitavalt töölesuuna
mist*  väljaspoole Tartut kaks kolmandikku (66,9 %). Teine oaa, 

16,5 arvas, et töötamine Tartust eemal asuvatel objektidel pi

gem rahuldab neid kui tekitab vastuolusid, kuna kindlasti pidasid 

endale sobilikuks väljaspool Tartut töötamist 12,6 %. lh® on 

■eoses sõitudega teistele objektidele häiritud naised, lellest 

77,8 $8 on resoluutselt selle vastu. Vaid üks naistööline (3,7 ; ) 

on nõus väljaspool Tartut tööl olema (joonis 3.2), kuna meestest 

on selline variant täiesti vastuvõetav 15,8 Г-lo.

Kui ehk 24-aaatasod ja nooremad kõrvale jätta, siis töö väl

japool Tartut pole populaarne ühegi vanusegrupi hulgas (tobcl 3.» 

On loomulik, et enam kohtab vastuseisu just nendes vanusegruppl- 

dee, keda sagedamini välisobjektidele saadetud ( 30 - 49 aastased) 

Vallaliste ja perekonnainimeste vastuste võrdlusel selgub, 

et viimastele on viibimine väljaspool Tartut asuvatel objektidel 

eärksaenam vastunäidustatud (tabel 3.6): 79,0 % abielus olevatest 

töölistest ei soovi töötada väljaspool linna asuvatel objektidel, 

kuld vallalistest jagab sellist arvamust 31,8 Г.
Tabel 3.5

Täitu slamwhltuakcGbineaäi tööliste rahulolu

töölesuunamisega väljaspool Tartut vanu «gruppide kaupa

1* /xuni 2M aastat 41,2 |

<i 25-29 55,2

30-34 85,0

М» 35 - 39 66t4

5. 40 Mtitat ja vaneaad 80,0

jahkul 
ei 

Jah Kokku
...... S 

õik «уkokku 7o
29,4 29,4 101,0 16,5
27,6 17,2 100,0 28,2

10,0 100,0 19,4

13.6 100,0 21,4

6,7...... . . 13,3 100,0 14,6

Kõik 100,1
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Joonis 3»2

1DQ* Та rtu Elamuehituskombinaat tööliste rahul 
olu töölesuunamisega väljaspoole Tartut
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. Tabel Зеб
laBuehituskorabinaadi tööliste reiiulolu tööle*  

suunamisega väljaspool Tartut

Jrk, 
ЯГе

Rahul*  
olu 

j*rekonne*  
eaia

—

EI
-igtita jah 
tal ei

—

JAH
Kekim I

X

1e üksik 31,8 22,7 *5,5 21,4

2e j*xe  konnaintoeoo 79,0
. ... .... .

17,3 ЗеУ 78,6

3. Kiik õ6,9 18,5 12,6 100,0

Tööliste haridustase»® ja väljaspool Tartut töötamiss® suhtu*  

Biee v&rdlus näitab, et kSiid.de haridasgruppiõo iSitos ei soovi 

enamus viibida tööl nendel objektidel, nis ei asu Tartus (tabel 3*7)  

-naa on nõus Tartust eemal töötama KMü-asailise ja toeskharidusega 

töölised,

• Tabel 3*7
aanuehituskonhimadi tööliste rahulolu tööle suunalisega

väljaspoole Tartut hariduse järgi

Jrk. 
,-ar.

....
Kahulolu■ .

aridüü
Ei ilgoe jah 

kui ei Jah Кратки KSik

%

1e Keni 7 klassi 87,5 12,5 «В 100,0 7,8

2, 8 klaasi 69.0 10,3 20,7 100,0 28,4

3. 9 klassi 76,2 14,3 9,5 103,0 20,6

4, 10 klassi v6i kesk
haridus, 
kergee haridus

61,* 27,3 11,4 100,1 *3,1

tiik 99,9

kSiid.de
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Teb^lis 3*8  on toodud andmed erinevate erialade tööliste 

uuhtusti.se kohta töötamiaso objektidel, tais asuvad väljaspool Tar

tut*  Märgime kohe, et eri rüh»sdeooe kuuluvaid töötajaid küsitle

ti. erineval arvul, aehhsaisBide ja autojuhte, ehituselektrikuid 

ja -lukksepp!, transportearijaid, kraana juhte, koristajaid see*  

juures vaid üksikuid*  Kii ei ole tabeli andoed esinduslikud kõi

gi nende tcölisgruppide jaoks*  Hinnangute ütesmmalisus on aga 

siingi tunnistuseks üldisest eitavast suhtumisest*  Tabeli andmeist 

võib järeldada, et enam on selliste töölkälaiste vastu nende eri*  

alagruppide töölised, keda nendel objektidel cm suhteliselt vähe, 

•agu ait*esuguaed  lukksepad, whhaniaDiide juhid, wtojttid, ehi
tusele ktrikud. Viimistlejate negatiivset hinnangut aäärab ilmselt 

asjaolu, et ainsana erialagruppidest on siin naistel wur osatäht*  

aus (45,3 %)# naised age teatavasti olid mujal töölkäimise vestu*  

fhalegi on need töölised 25 * 39 aasteaed, 166 ka nagu BlgU», 
ei teha kodust kaugele tööle alnna*  Ena® cm rahul Tartust eemale 

aastaisega raudbetoankaastruktsioonide monteerijad, betoneerijad, 

müürsepad * peaaegu pooled 3O*st  küaitletust on rohkes või vähem 

nõua töötama ka väljaspool Tartut,

Võrreldes erinevat kvalifikatsiooni järku omaeebe tööliste 

rahulolu tööga Tartust eemal asuvatel objektidel (tabel 3*9)  

näiteks vemusega, saseae seaduspärasuse, et kvalifikatsiooni ja 

vanaea tõusuga aheneb väljaspool Tartut töölkäij^ soovijate , 
hulk*  Biisugune seos on täiesti ootuspärane $ vanuse seereeMee 

tõuseb üldiselt ka tööliste kvalifikatsioon*

KvaHflkatMeoftil ев ka artsene seos tfiöateallga (аа*»6  juhul 
tööstaažiga praegusel erialal) s*t*,  et pikema staeii puhul on 

jõutud kõrgema kvalifikatsioonini*  Tabeli 3*10  andmed näitavad, et 

tööstaaž ja Tartust v&ljaapocü töötasime suhtumine on sootud sasai 
viisil, kui vanuse ja kvalifikatsiooni puhul juba nagise*  Kui ku-

uuhtusti.se


Tähel J.8
Tartu blenwhitUBtaxablneadi tööliste rahulolu tööle suunaMueea

väijaupoole Tartut eriale järgi

' Jrk.
nr.

Rahulolu

tilale
Ei

■q Лева jah 
kui ei Jah KukkM

*
^iik

1. Ha udbe toonkonbtrukt äloonläa
Bout serlJü.tXftasMerijo, 
tsüüruepp

56,7 26,7 16,7 100,1 29,1

fl| ♦ tiahvlja, aader, puusepp 75,6 17,1 7,3 100,0 39,6

3. Mehhaniudde juht, autojuht 100,0 «В •» 100,0 2,9
elektri- v8i gaaalkeeyitaja 56,3 16,7 25,0 100,0 11,6 -

5» vhltuaeloktrik, ehltualukb*  
sapp ■ 100,0 e* *» 100,0 1,0

6e ^ranžjpoxlseerija, teatme juht 66,7 ea 100,0 2,9

7. RettODidllukktiapp, nirk-.
sepp, ehituse santehnik M»9 «■» 11,1 100,0 •,7

•e Koristaja, kiitja, laohoidja 50,0 50.0 ee. 100,0 3,9
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ni. 2 aastase tödstaažiga ei ole rahul töölesuunaeisega Tartust 
eemale uabea pooled, siis üle 15 aastase erialase ataaiiga töö

listest pole teegi rahul niisuguse tööleШя!sega.

Tabel 3.9
Tartu . lesHtehitutikoKbinaadi tööliste rahulolu tööle- 

suunasiaegc väljapoole Tartut kvelifikataiocnigruppide 

alusel

W*

re-- —-...........- ...... . ... ..... ...... —1
.... Rahulale

ixVollfikät-dloon .
m Pigem jah 

kui ei Jah
Kokku
Л

Kõik '
kokku

4 • • II kategooria 55,5 22,2 22*2 103,0 8,6
I 2‘ III katagooria 48,3 31.0 20.7 27,6

le IV kategooria 71.8 18,3 ю,з 100,1 41,0

<♦ VfVT kategooria 91.7 M 4,2 100,1 22,9

Kokku 103,1

. Tabel З.Ю

Tartu ^ictiuohituskccbinaadl tööliste rahulolu tööle

suunamisega väljapoole Tartut tööstaaii järgi praegusel 

erialal .

Jrfce Tööstaaž
praegaael
erialal . ....... _... . ...

El
Plgõia Jah 
kui ei Jaü Ксйьки 

Ж

Kõik ' 
kokk»

ne 2 eeetet 45,5 27,3 27,3 100,1 21,4

2e 2*3  aatitat 66,7 29,2 *,2 100,1 23,3

3e 4-5 tiatitat 75,0 10,0 15,0 юо.о 19,4

6 • 1§ aastat 74,1 14,8 11,1 100,0 26,2

5. üle 15 aasta 100,0 •B e* 100,0 9,7

Kokku 100,0
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Niisiis vunuse, kvalifikatklooni ja toöstaafei suurenedes 

kasvab ky nende tööliste osa, kelledele on vaatusse eit tööle^uu*  

nürine väljaspool*  Tartut*  -sbiuti tekitab see naiste hulga^ tu

gevaist vastuseisu*  Fahul pole ka enamik perekctmainimeai*  

£nt mis ja äuidaa kannatab, kui tööline on .suiroattid tööle 

väljapoole Tartut? Analüüsi aluseks ca võetud vastused ankeedi 

küsimustele *104  * 112, ais puudutasid töötegemist ennast, töö*  

tajs tervist, perekonnasuhteid, huvialadel tegutsemist*  .

esinevalt selgus juba, et naistele oo töötegemine välja»» 

pool Tartut häirivam kui meestele*  Vaatlemegi keskmiste alusel 

neid hinnanguid meestel ja naistel eraldi (joonis 3*3)•  Kolge 

впав häiritud (kõrgem keskmine näitab, et antud teguriga rahul*  

olematus св suurem) olevaks osutub perekonnaelu (lastekasvatus, 

perekondlik suhtlemine, kodu korrashoid) * eriti on siin ootus

päraselt madalad naiste hinnangud*  Jürgaine tegurite rühm on 

viidav tingliku ühisnimetaja alla "huvialad* 1 (idino-teator-kont*  

sort, kehakultuur, õppimine)*  haiste negatiivsemate hinnangute 

ülekaal on siin väiksem*  Tervisele mõjub väljaspool Tartut tööl*  

käimine osiste arvates rohkem, kui meeste arvates*  Töö kvaliteet 

ja organiseerimine kaimatavad küsitletute arvates kiige vähem, 

erinevalt eelmistest an siin negatiivsed artwmaM antad meeste 
poolt*

uidtigi oi ole ankeedis loetletud kõik v&Lnalikud töö ja 

elu küljed, millele väljaspool Tartut töölkäimine negatiivselt 

mõjuda võib*  Toodud andmeist on aga näha, et hixmangud grupee

ruvad nii, et kõige enam häirituks osutub perekonnaelu, selle 

järel harrastustega (ennekõike kultuurilistega) tegelemine*  

Hinnangute võrdlus erinevates vanusegruppides näitab, et 

ne ^tiivaemalt hindavad ktxajadeeringute ssõju vanaead vanu^gru*  
^id. .tabel >*11,)*  bsl cn häritod kodu korrashoid, laste kasva*
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4.0г

J oonis3.3

ELUVALDKONDADELE EEK-i TÖÖLISTE HINNANGUTE JAEGIVÄLJASPOOL TAETUT ASUVATEL OBJEKTIDEL TÖÖTAMISE MÕJU MÕNEDELE

mehed 
naised

&žik


