
"EESTI PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA"

Paide rajoonikoondis

TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL

pingute А - О О 2 О ja

- 2 0 0 1 materjalid

Tartu 1972



Iwtfc ■! Magama ja MalNgrliwtiUMai
Ministeerium

Tööpunalipu Ordeniga Tartu riiklik Ülikool

Teadusliku uuri itstöö

А Я U А й N Е

LH? Paide Rajõunikoondise sotsiaalse arengu plaani 
aluste väljatöötamine ja kaadri voolavuse põhjuete 

väljeselgitamine

Koondise töötajaskonna hulgas anonüümse ankeedi lä
biviimise programm

Taidetud lepingu järgi А * Oü 20
Riikliku regi st ratsiooni nr»

Teema nr» 2 
inv» ПГ»

eadusala prorektor dots»

Teadusliku Uurimistöö sektori 
juhendajat 
majandusteadus» sund»

/J, arme org/

Laboratooriumi teaduslik 
juhendaja dots» ajaiaotead» 
kand»

Teema j ühendaja $ 
fНов» tead» Laud»

/ •Kaitsa/

/l^Titma/

/J»Kalits/

Tartu 1971



. ■ 

- 

I

' ('ajude Tf^uonikupndlsc tuut jaakoana
anuUCtKu&ltl. la■ OEtole

taotavalt programmile, aiile alusel uaiitse Л* taide
■ rajoonilt <ооа1иее täMüii vnelwue* 4a tenai™*. aa*.,,4 *^4 

j une: ist , ka^utetokse lähteandmete saamiseks kõrvuti t iste 

JMtittetiUttlaiM» Aafcataarltataa WU toenõiae 
tõotajaid»

ankeet viiakse läbi V,1.a. II kvar tille. Anoniumm atiwet 

on kae aolt va lepingulise töö istmes oluiiselm alt .ndmotu xu~ 

gualse meetod* Ta on põhu, võtteks eriti tööprotsessi sul ■ 

seld faktoreid ning töötajate isiksust Iselouaustavate andmete 
ода lael* x

ankeedi koostamisel oli aluse;.s võetud Koraanistliku Кеа»

- vatuso Laboratoori ila läbiviidud analoogiliste uuiiauste ta* 

Iccms d ja andoodg mis on saadud koondlaea senise wulnlatuö 

käii us (kaadriosakonna dokumentide analuäat juhtivate töutijetc 

küsitlus, lühiankoet omal soovil lah ujälle, vaatlus e 1 töö* 
kuirttei ts jne*)e 

дмапв4аваа1аодододммб« n Töötajaskonna ululnud 
■ demograafi uued ja

aotniaalaoü tunnused* etaaotd toiaed olulised tüütajaid lael <j- 
;Д11,tavad objektiivsed tunau ^di



■•2 е*

<• oen^ne elu* ja tounistuykuik,

* erialane ja üldhariduslik ettevalmistus,

* uhiek ndlik töö ja cpordi* ning huvialaringidest obevutt,

x Be Töötajate hinnangu. kondises tehtava tou iseiootaule Ja 

tingimus a le, süda küsitletakse kui asjaolusid, aia vulvad 

tingida Koondisse tutile tuleku vöi silt lahkuui ei

* töö sisu»

* töö orga. isataiuon, .

* tööta iatingiinused töökohal,

* töötajatevabelised suhted*

Ce I innun ud Koondises kasutatavaile materiaalao Ja mu se 

oti.' uleerimiee viiuidilet v

* töötasu ja preemia,
• > . .

* ir.oiaalnu stimuleeri ins,

* vaba aja kasutamise v Ama -uued,

* ettcvötUpoulno tegevus töötajate elukondlike vajauuste
r >hulduuiaule

i ila kuulub ka sotsiaalne posltiioun ja prestixs коопсНеев 

ning v&ljaepsol aedu*

Dt Töötajate eluorientatsiooni ja ei - ... .

isiksuse tunnused Ja käitumise subjektiivsed reäulaatcilde 

Tuöle esitatavate nuuote hinda lae kuudu fiki-^eeiitukae Jiugg i* 

aed elukutuevuurtusedi

* eneseväljendamine,
* enesetäiendamine,

* materiaalne hüvitus,
* kitsama keakko na tu nustue,

* enda esmaste vajaduste xahuldamiso dndiustaxilne
* sotsiaalne seisund,

i
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* ühiskonna tunnustus» .

' - Kontrollküslmustona kasutatakse jurgmisli

* Miks lahkusite eeltöisest töökohast?

* Siks asusite tööle ЫФ Paide koondises?

luoidentut tikuni all mõistetakse teatud ühtset võartussus* 

toori, mis tingib inimesel kindla tegevuaafä&ri väljakujunetÄise, 

milles ta tunneb oma isiksust kõigu enam avaluuvst ja selle 

eelistamise teiste tegovussfäärioc ees» Uuritatoe Järgmisi

' • eluorientatsioonel ' ,

* elukutsele*

«* perekonnale*

' * väikesele grupile* - / .
• .* eneseteostusele . .

* eneserahuldusele,w
* ühiskondlikule te?cvusele, .

hobblle»

lu oriente baiooni fi sooritakse Valiku* Ja Intensiivsusdu-

- lade kaudu vastu.ena kütoimu t,tele i

* kui palju un vaataja saanud seni henduda eale te( evutaala* 

delet

- milline tegevusala mil auäral ra uldabt

* millised on hinoan ud ко naise audu loodud vaba aja sisusta* 

taise võimalustele»

j» Koonuise eri tasemete J ühtivat (Ootajate* sanuti Juy- 

кшхоЛЖке oir anroataiounide juhtide pi*eatiiž fikeeeritakse järm* 
raile Kujult

* aivalused töötajate kollektiivi poolt juh idele antavata 
hinnangute ohte,

* vahetu lerauuc /omaduste Ja iseloomuduonte händumxne,
* eri juhtnaislülidc fu ktsioonide maur;>tleminee



ÄnketeeiiJilsprQt eduur» А» koondise juhataja poolt määra takso ко* 

hape ai konLreotne anketeerimise eest 

Vastutav isik , kes abistab laboratooriumi esindajat ort.anlsetai* 

ouniliste ja muud 1 adi kubimuste lahendamisel»

< Anketeerimiseks on vaja kaadriosakonna andmete põhjal koest - 

da töötajate nimekirjad, jaoskondade kaupa, millede vastavust. Lont* 

rollide vastavates jaoskondades» Vastavalt nimekirjadele koosta

takse Jaoskondade kaupa graafik, milles näidatakse ara vastavus 

jaokko шее ankeedi täitmise aeg, koht ja gruppide suurus , kes koi 

raga ankeete täidavad» .
Anketeerimist viib lahi TKü uuriaaisgiupi esindada , kes ja^ab 

nimekirja alusel ankeedid anketeeritavate grupile välja, Vaje<u— 

sel konsulteerib ankeedi täitmise käidus n. A võtab va. tu ,t tõ

detud ankeedid, kontrollides täitmise korrektsust»

В» Tulemuste representatiivsed saavutamiseks on avaja , et 

anketeerimisega oleks haaratud ävift k. on ilse tuots*

jad»

Vastavalt graafikule tuleks koondise juhtkonnal leida või- 

maius,'et anketeerimine tolmuks Üldreeglina viL,.^,xoal töõxuu^, 

mis loob pingevaba õhkkonna ja tagab saadud anumate suurema о jel 
tiivsuae»

Ankeedi täitmisel tuleb tagada makaii.aülne Leu

Välistab völüialuae, et vastajad püüa Kola, anda vastuseid, miuu nen* 

de arvates neilt soovitakse saada» ■

Ankeedi täitmise juures viibib ainult Thü uuxiisl^grupl esinda
ja, Lee korraldab anketeerimist antud juoskenuas»

Klnoluotaos tuleb ankeedi leeeelemr eriti voi-.ai-

daua ankeedi toitjall Ibtunine kUllaidaetc vaaemuauega, mis va-
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И: ttob cauvaheilro kunisultoei-iaitie,

belneve ankuedi. Kohta tuleb vil*

tida võimalust, et tÖÖllbte ka;,te eatuks eelne alt ankeete* шд а 

see vuiks moonutada vastuste objektiivsust vaatamisele Kolk pi :i- 

tad ja täidetud ankeedid on ko^u Кошка see toimuva anketeerimise 

ajal uurimisgrupi esindaja valdu sea,

.■.n^ueaiija saadavate andmete Algandmete läbi töötlemine toimub 
МЙ1Й|1М^М|| АД <№tiäät> vastava programmi alusel elekteon* 

arvutil Tl Ü arvutuskeskuses* milleks on eelnevalt vajalik iutt 

jali Kodeerimine, o*t. ankeedi küsimustele antud vastuste raali

va koodi ai sel numbritesse Ulekanuiüiee tieiline kodeerimiis gkkus 

tuleb arvesse nn* avatud küsimuste korral, Antud ankeedi koo^tari* 

ael lähtuti pöhxmötttist, et enamuse kusimusi küdeeriiid vasta ao 

ise. bnamikulo küsi .ustest eal valtata ringi uL.aertÖmbSBiiöCfju 

vastaja arvamusega kooskolas oleva vestuseve; ianoieM» ette t ^ki

tud numbrile vul tabeli kujul esitatud kuximuale puhul tabeix 

vaetavas lahtris trükitud numbri äramärkimisega.
Ankeedist aaadud «Andmete intex'preteerjUiine ja esi taline к nui* 

aole toimub 197% aasta XV kvux^taxiu, millal toimub ka kof u x- 
mlae tulemaate lAleanamine»

lahtudes prog:amikis postitatud xlc^anetefet esitatakse kt nci- 

se juhtkonnale Ja ühiskondlike lo oxganisatsioonld^lei

«• ettepanekud kuauripolxitl «a karrigeerlmiuaks*
— ettepanekud tou stimulatsiooni ja vaba aja sikust_iu»isu suž tee* 

mi toheatMisekS| luiitud.es ко naise toetajaskonna poolt esita - и 

nõuetest,

luiitud.es


>

• soovitusi administratsiooni ja ühis^ondliio organisatsi onlde 

poolt tehtava kasvatustöö töhu6tan4.aeksf

* üldist.maid ueisukohti, seoses tööjõu voolavuse problvt^i la£t -

MmioegSf mis vui uuks к
tavatele kõrgmai seisva tule organitele»

i ttepaneiuite ja soovituste esitaiidlbel ha^ u Ka kogu aaterja^i 

interpi-eteerimise  ̂on uurijac lähtunud uolk iit.e tö jti jaskoiint s.cü.Lte 

vanusest, hariausest jt# tunnustelt tulenevatest c-zinovuatetit ei - 

kutseväu» tustsle ja eluoiuentatsio nideis, Mu шшаЬ võtme . c i- 

leeruide diferentseeritud lahend miseks» -

Tartus 0 jaan»

s.c%25c3%25bc.Lt
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Ankeetküsitluse läbiviimise LFT Paide 

rajooni koondises*

. AjavahestIriil 1»*20e juunini v.isfRÜ laenuni etl ilm Kasva

tu tse Laboratooriumi uuiinisgruppt vaatavalt aja jaotuagraafi- 
kule kmoadloe töötajaskonna hulgas läbi anonüusaye ankeedi* 

Kokku küsitleti 7>0 töötajate Küsitleti ainult põhik acjite 

jättes välja hooajatöolieed ja kooliopilaeede kes vaid suviti 

koondi oe 6 töötavad* Ankeetküsitluse labiviüisoss teostati 

kaadriosakonnas doicusxmtide analüüse kus selgitati välja toota* 

jäte hulk üksikute tootmisharude kaapa* Selle ainsal koostati 

tooteieharude kaupa nimekirjade sülede vaetavast kontrolliti 

igas konkreetses allüksuses* Allüksuste juhtkonnaga kooskoiaa* 

totuna koostati aja graafikt nis sai elueaks ank^teerini^e läol 

ViimiaBle

Mketeeritute arv üksikute tootmisharude kaupa kujunes 

järgaiaekst 1

JMalslatiöž............... ............
—я —... . -. r.

1* Esisena jaoskond
2e Teine jaoskond
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—

3

Kolmas jaoskond • 62

4* Seljas jaoskond . 45

5» Viies jaoskond 35
gLg Kuues jaoskond 25

7. Kaubatees 50

Öe Autosajand 85
>* Tökoda 56

Ю* Femide mehhaniseeritud tsehh 40

11* Khitus 35 ; .
1-e r.apitaalrenont 16

13. Teedejaoekond 3
14* ] I BjeilWI • 26

15. Administratsioon 23
16. Muu

. ?

25

Kokku 700

Kuna шьаparanduse jaoskonnad asuvad laialipaisatud väge 

ulatuslikul territi oriuail* tuli uurimisgrupil sageli anke

teerimist viia läbi välitingimustes* Anketeerimisel näitasid 

kooedieC töötajad head et alpi <рд*н tn et ja huvitatust uuri
muse vastu*

Pärast anketeerimist toimus parteialgorganieatsiooni lahti
ne koosolek* kus laiemale üldsusele tutvustati uurimuse ecs^ast* 
ki ja sellega seotud probleeme*



Koondise ,rEPTn Paide rajoonikoondise kaadri voolavuse 

põhjuste uurimise ja ettevõtte sotsiaalse prengu plaani aluste 

väljatöötamise programm.

I Sissejuhatus

Koos koondise ”EPTM Paide rajoonikoondise majandusliku 

arenguga uue majandussüsteemi tingimustes on koondise juhtkonna 

ja ühiskondlike organisatsioonide ette kerkinud vajadus senisest 

efektiivsemalt suunata töötajate kollektiivi kogu tegevust, ühelt 

poolt töö mehhaniseerituse tous, töö sisu ja tingimuste muutumine, 

teiselt poolt võimaluste laienemine töötajate elutingimuste pa - 

randamisekSf nende töövälise aja sisustamiseks nõuavad Kõrvuti 

ettevõtte majandusliku arenguga ka töötajaskonna sotsiaalse areiu u 

juhtimist. Keda tuleb teha olukorras, kus säilivad ettevõtte 

tootmistegevuse eripärast tulenevad eri jooned. Viimastest tuleks 

märkida järgmisi:

+ teatud hulga füüsiliselt raske käsitsitöö paratamatu säilimi

ne $

4- töö iseloomust tingitud hooajalisus mõnedes tootmislülides;

+ tööobjektide laialipaisatus ( kuni 50 km raadiuses);

•* ettevõtte allüksuste erinev tootmisprofiil ja olukord, kus 

ühed allüksused on teiste suhtes teenindavateks; jts.

Lisaks sellele tuleb ettevõtte juhtkonnal ja ühiskondlikel or

ganisatsioonidel tegutseda teatud tööjõudefitsiidi tingimustes 

mitmetel ettevõtte jaoks olulistel aladel. ž ee raskendab ettevõt

te majanduslike ülesannete täitmist, kuid avaldab negatiivset 

mõju ka töötajate kollektiivi formeerumisele ja arengule.

Nimetatud asjaolud teevad küllaltki keerukaks töötajaskonna
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sotsiaalse arengu juhtimise. Ettevõtte eripära komplitseerib ka 

uurijate tööd sotsiaalse arengu plaani lähtekohtade väljatöötami

sel ja ettevõtte ees seisvate konkreetsete küsimuste uurimisel. 

Ilmsed on raskused vajalike algandmete kogumisel ja analüüsil, sa

muti saadavate tulemuste võrdlemisel mujal teostatud analoogiliste 

uurimuste materjalidega,

II Uurimisprobleemid ja

-üle s a n d e d

Töötajaskonna sotsiaalset arengut planeerima asudes seisavad 

ettevõtte juhtkond ja ühiskondlikud organisatsioonid kõigepealt 

vajaduse ees omada külialt täpset ja konkreetset infotoatsiooni 

sellest, millised on planeerimise algmomendil töötajate kollektii

vi iseloomustavad põhitunnused, s,t, probleemiks on sotsiaalse 

агежи plaani lähteandmete saamine.

Nendest lähteandmetest on kõigepealt vajalikud andmed töötaja

te kaadri koosseisust põhiliste ja planeerimise jaoks oluliste 

demograafiliste ja sotsiaalsete tunnuste alusel, samuti kaaori 

professionaalsest struktuurist. Sellised andmed saavad olla aluseks 

muutuste planeerimisel kaadri struktuuris vastavalt tehnilise pro

gressi vajadustele.

Töötajate kollektiivi iseloomustavate objektiivsete tunnuste 

kõrval on oluline töötajate isiksuste põhitunnuste kind

lakstegemine, Vajalik on teada, millised on tõotaja käitumise põ

hilised subjektiivsed regulaatorid. Selliste sotsiaalse planeeri

mise ülesannete lahendamiseks, nagu materiaalse ja moraalse sti

muleerimise täiustamine, töötajate huvide ja vajaduste parem a: - 

vestamine ettevõtte juhtkonna ja ühiskondlike organisatsioonide 
tegevuses, jts, on otstarbekas ja vajalik tunda töötajate eluorien
tatsioone ja elukutseyäirtusi kui isiksuse struktuuri koi ponen e, 
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mir iseloomustavad inimese põhilist sotsiaalset suunitlust ja regu

leerivad tema käitumist meid huvitavates sfäärides.

Nagu kin itavad varem läbiviidud uurimuste tulemused ning ette

võtete praktikas kujunevad situatsioonid, vähendab töötajate ma

teriaalse ja moraalse stimuleerimise efektiivsust tihti töötajas - 

konna mitteküllaldane informeeritus ettevõttes rakendatavast sti

muleerimise süsteemist. Abinõude väljatöötamine olusorra paranda

miseks eeldab selle teadasaamist, milline on tegelikult töötajate 

informeeritus kasutatavatest stiimulitest, nende rakendamise kor

rast jms. Sama kehtib vaba aja kasutamise võimaluste kohta. Koon

dis on vi.masel ajal teinud suuri kulutusi tüütajate vaba aja veet

mise võimaluste parandamiseks. Nende kulutuste efektiivsust töö - 

jou taastootmise, töötajaskonna igakülgne arengu seisukohalt saab 

tõsta siis, kui on teada, kuivõrd on tõotajad infoizmeeritua ette

võttes loodud võimalustest.

Ettevõtte juhtkonna ja ühiskondlike organisatsioonide tegevuse 

tulemused olenevad paljus sellest, milline on töötajate silmis 

tootmisjuhtide ja ühiskondlike organisatsioonide juhtijate auto

riteet. Konkreetsete sammude astumine juhtiva kaadri valikul ja 

paigutamisel, tema autoriteedi tõstmisel eeldab teatud juhtimis- 

lülide ja konkreetsete juhtide autoriteedi kindlaksmä rand.st. 

Veel vajalikum on juhtkonnal tunda ettevõttes funktsioneerivaid 

eri tasemete juhtide autoriteedi kujunemise mehhanisme, et sihi

päraselt umber kujundada neid aluseid, millest lähtudes tõotajad 
juhtkonda hindavad.

Üheks olulisemaks, kuid keerukamaks probleemiks ettevõtte sot - 

siaalse arengu juhtimisel tuleb lugeda planeeritavate abinõude 

diferentseeritud rakendamist vastavalt ettevõtte töötajaskonna eri 

kategooriate eripärale. Nii kerkib vajadus omada üksikasjalikumat 
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;■ informatsiooni selle kohta, kuidas eespoolmärgitud ettevõtte 

kollektiivi iseloomustavad tunnused — lähteandmed sotsiaalse aren

gu planeerimiseks - avalduvad töötajate kontingendi eri gruppides 

ja väiksemates kollektiivides, millest moodustub ettevõtte tööta

jaskond.

Sotsiaalse arengu planeerimisega seotud, kuid samal ajal ka 

iseseisvalt üles kerkinud ja kompleksset lahendamist vajavaks 

probleemiks on kaadri voolavuse vähendamine, ^nam kui 200- st 

töötajast, kes aastas lahkuvad Paide rajоonAkoendisest, on^ea 

teatud osa poolt töökoha vahetamine nii kogu ühiskondliku toot

mise kui konkreetselt koondise suhtes paratamatu ja loomulik. 

Selle kõrval on aga teatud osa töötajaist, kelle lahkumist ei 

saa lugeda» normaalseks. Nende lahkumine ning vajadus täita va

banenud kohad toob kaasa raskusi nii ettevõtte tootmistegevuses 

kui töötajate kollektiivi kujunemisele ja arengule.

Seega vajab kaadri voolavuse probleem diferentseeritud lähe

nemist. On selge, et lahkumine ettevõttest pole tingitud vaid 

puhtmajamduslikeBt põhjustest ja eri töötajate gruppidel on need 

küllaltki erinevad. Kaadri voolavuse vähendamine pole võimalik 

ainult majanduslike abinõudega voi sunnimehlianäsmidega. Vajalik 

on töökoha vahetust põhjustada võivate faktorite igakülgne tund

maõppimine. Probleemiks on siin tööjõu voolavust põhjustavate ja 

ettevõttest lahkujaid iseloomustavate objektiivsete faktorite 

kõrval vastavasuunalilse käitumise subjektiivsete regulaatorite 

kindlaksmääramine. Nende tundmine võimaldab teadlikult regulee - 

rida vastavaid momente tööjõu liikumises, ja seda kahes Suunas. 

Esiteks, rakendades stiimuleid, mis kindlustavad tööjõu voolavuse 

vähenemise. Teiseks, planeerides ja teostades sellist kaadripo

liitikat, mis garanteerib vähem liikuva kaadri saamise.
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. Lähtudes uurimisprobleemide sellisest püstitusest, seatakse 

uurimuses järgmised konkreetsed ülesanded^

1* Analüüsida ettevõttest lahkunute kontingenti, et objektiiv- 

andmete ja töö hindamise subjektiivsete kriteeriumide alusel 

määrata peamised tegurid, mis tingivad ettevõttest lahkumise*

2* Analüüsida ettevõtte kaadri sotsiaalset ja professionaalset 

struktuuri*

3* Maarata töötajate frmrtnnndCK elukutseväärtused ja Eluorien

tatsioonid, et leida teid töö materiaalse ja moraalse stimuleeri

mise tõhustamiseks, töötajate huvide ja vajaduste paremaks rahul

damiseks nii töös kui töövälistes tegevustes*

4* $eha kindlaks töötajate informeeritus ettevõttes rakendatava

test stiimulitest ja ettevõtte poolt loodud vaba aja veetmise 

võimalustest*

5* Määrata juhtkonna autoriteet töötajate silmis, et leida sel

le tõstmise teid kõigis juhtimislülides*

6* Leida põhilisemad erisused uuritavates faktorites olenevalt 

töötajate soost, vanusest, haridusest, kutsealast jt* tunnustest, 

et oleks võimalik diferentseerida kaadripoliitikat ja töötajate 

sotsiaalse arengu suunamist*

Peale nende — praktiliste — ülesannete lahendamise kasutatakse 

uurimistulemusi TEü kommunistliku kasvatuse laboratooriumi tea - 

dusliku töö põhiprobleemide uurimisel, eelkõige vordlusmaterja - 

lina,kõigutamisel teiste uurimise all olevate elanikkonna kategoo

riate uurimisel saadavate materjalidega*
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III Uurimismeetodid

Algandmete kogumisel rakendatakse järgmisi meetodeid:

1. Kaadriosakonnas ettevõttest lahkunute ja kogu töötajaskonna 

kohta olemasoleva dokumentaalse materjali analüüs»

2» Intervjuud teatud osaga aastail 1969 - 70 ettevõttest lah

kunutest*

3* Vestlused ettevõtte juhtivate tõotajatega ja ühiskondlike or

ganisatsioonide juhtidega.

4. Intervjuud eri kutsealadel ja tootmiiloikudes töötajatega.

>. Vaatlus.

6. Anonüümne ankeet.

Algandmete analüüsi ja interpreteerimise põhivõtteks on uuri - 

mise all oleva töötajate kontingendi tüpiseerimine ja kirjeldami

ne vastavalt neid iseloomustavatele objektiivsetele näitajatele 

ja uurimise käigus määratavatele töötajate isiksuste tu nustele. 

Anonüümse ankeediga kogutud materjal töödeldakse eelnevalt elekt

ronarvutil.

Uurimistulemuste esitamine toimub üksikute uurimiselappi de lõ

pul ning põhilises osas kogu lepingulise uurimistöö lõppedes. Vaja

duse korral esitab uurimisgrupp esildisi ettevõtte juhtkonnale ja 

ühiskondlikele organisatsioonide juhtivatele organitele ettepane

kute ja soovitustega uurimise käigus väljaselgitatud probleemita 
lahendamiseks.

Tartu-Turi, 30. mail 1970.
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1, Eesmärgid ja metoodika

Esimese etapina EPT Paide rajoonikoondise kaadri voolavuse 

põhjuste uurimisel ja ettevõtte sotsiaalse arengu plaani 

väljatöötamisel viidi TRÜ uurimirgrupi poolt läbi koondise 

juhtkonna anketeerimine.

Ettevõtte juhtkonna anketeerimisel seati järgmised 

eesmärgid!

1. Selgitada välja juhtivate töötajate kompetentne arvamu^ koon 

dise jaoks aktuaalsete probleemide kohta( tööjõu voolavus, 

kõrteriküaimuse lahendamine, pukemajanduse väljaarendamine).

2. Saada materjali uurimistöö järgmisteks etappideks, eriti 

kogu koondise töötajaskonda hõlmava küsitluse ettevalmistaw 

miseks.

Koostati 1$ küsimust sisaldav ankeet, mis anti täitmiseks 

34-le töötajle koondise juhtivate töötajate ja tootmisjaos- 

kondade juhtide hulgast. Anketeeritavate nimekirja koostas 

uurijate poolt esitatud kriteeriumite alusel koondise part

org. Ankeedid jagati välja ITP nõupidamisel, kus uurimis

grupi liikmed tutvustasid uurimistöö eesmärke ja plaane. 
Lepiti kokku, et täidetud ankeedid toob Igaüks kinnises ümb
rikus vanemökonomistile, kusjuures viimane märgib anketeeri- 

tavte nimekirjas ära, kes ankeedi saanutest on selle tagas

tanud*

Kokku tagastati 34-st ankeedist 30.

Arvestades kasutatud metoodikat ja küsitluse ülesandeid võib 

tagastatud ankeetide arvu lugeda küllaldaseks. Ankeedid olid 

täidetud korralikult, vastused küsimustele olid enamuses 



üksikasjalised, ammendavad. See annab tunnistust anketeeri- 

tute huvist asja vastu ja tõsisest suhtumisest ankeetide 

täitmisse, soovist kaasa aidata ettevõtte ees seisvatele 

probleemidele lahenduse leidmisele.Mõnedes ankeetides olid 

üksikud küsimused vastamata vii vastati ainult "Jah” või nEi”. 

Teatud osas iblid need puudulikud vastused tingitud metoodi

list laadi puudustest (küsimuste mitte küllalt täpne sõnas

tus).

Alljärgnevalt esitatkse kokkuvõte küsitluse tulemustes! 

põhiprobleemide kaupa.

2. Tööjõu voolavus.

Ankeedi esimeste küsimustega taheti saada teada küsitletute 

arvamust, millised töölised kõige enam koondisest lahkuvad. 
Vastused näitavad, millistele koondise töötajaskonna kate
gooriatele tuleb edasises uurimistöös hakata peatähelepanu 

osutama ( kaadriosakonna materjalide alusel saadakse objektiiv 

ne intonatsioon koondisest lahkujate struktuuri kohta, kuid 

selle läbitöötamine nõuab aega ). Koondise juhtkonna arvamu

se võrdlemine objektiivsete andmetega võimaldab teatud määral 

kindlaks teha, kuivõrd täpne on juhtivate töötajate ettekir

jutus koondise töötajaskonnast ja selles toimuvaist protsessi

dest.

Vastuste üldine analüüs näitab, et arvamused kõige enam 

töökohti vahetajate koosseisu (vanus, haridus, tööala, jaos

kond) kohta, samuti lahkumispöhjuste kohta langevad paljus 

kokku. Erinevused on suures osas seletatavad sellega, et 

küsitletud tootmisjaoskondade juhid on lähtunud kõnealustele 

küsimustele vastamisel peaasjalikult oma jaoskonnast.



a) Töökohti vahetajate vanuse kohta on oma hinnangu andnud

25 ankeeditäitjat. Neist 2 on seisukohal, et sagedasem töölt 

lahkumine pole seotud töötaja vanusega. Ülejäänud 23 vastust 

saab jaotada järgmistesse gruppidesse:

Sagedamini vahetavad töökohti töötajad vanusega

alla 20 aasta - 3 vastust

18.. .25 aastat - 6 vastust

18.. .30 aastat - 7 vastust

kuni 35 aastat - 4 vastust

kuni 50 aastat - 3 vastust

Seega on ülekaalus arvamused, et sagedamini vahetavad 

töökohta noored töötajad (sealhulgas need, kes lähevad koon

disest armeesse aega teenima),

B) Sagedamini töökohta vahetavate töötajate üldnaxiduse

kohta jagunevad arvamused järgmiselt:

algharidus -16 vastust

alla 8 klassi - 7 vastust

alla keskhariduse- 1 vastus 

keskharidus - 3 vastust

Kahel juhul on juurde märgitud, et sagedamini vahetavad 

töökohta kutsekoolist tulnud töötajad, ning veel kahel juhul 

et need on töötajad, kes pole eriala omandanud koolis.

Võttes kokku hinnangud vanuse ja hariduse kohta, võib 

öelda, et koondise juhtivate töötajate hinnangu järgi domi

neerivad sagedamini töökohta vahetajate seas noored, madala 
üldharidusega töötajad.

c) Hinnangud sagedaatnletöökohtä, vjheta^Atn jpeäataõe täija 
jaoskondadele 0



suure osa ankettirtetute poolt hinnangu andmine oma tootmis-
1 

jaoskonnast lähtudes •

Jaoskondadest olid ära märgitud (enamasti igas ankeedis 

toodi välja mitu jaoskonda)!

maaparandus * 3 juhul 

automgjand - 9 juhul 

ehitus - 6 juhul 

töökoda • $ juhul 

turbatootmine-2 juhul

Peale selle oli eraldi rõhutatud kaugemalasuvaid jaoskon- 

di - 3 juhul, konkreetselt IV jaoskonda - 4 juhul ja I jaos* 

konda * 2 juhul

Jaoskondadele vastavad ka äramärgitud tööalad: maaparan

duses traktoristid ja käsitsitöötajad, turbajapskondades 

traktoristid, automajandid autojuhid, töökojas lukksepad. 

Koigi jaoskondade puhul on ära märgitud kindla kvalifikatsioo

nita töötajate sagedast lahkumist,

d) Suuremat huvi pakuvad vastused küsimusele sagedamini ette

tulevate lahkumlspöhjuste kohta.

Kõige enam (12 korral) märgitakse töö iseloomust ja tingi

mustest tulenevaid põhjusi (hooajalisus, liikumine, objektid 

kaugel, töö füüsiliselt raske).

Kuna ankeet oli anonüümne, ei saa me kindlaks taha, millist 
jaoskonda iga ankeeditäitja tegelikult "esindas” vöi keevas- 
tajaist kuulus mitte ühegi jaoskonnaga vahetult seotud perso
nali hulka.



5 korda tuuakse lahkumi spöhj usena välja madal palk, täpsemalt 
ehk koondises erinevat tööd tegevate töötajate suur palga

vahe* Neist 2 korral on otse ära märgitud lukkseppade. madal 

palk* Korteripuudust näeb lahkumispöhjusena 4 ankeeditäitjat,

Djgtsioliinist mittekinnipidamisest tulenevaid asjaolu

sid näeb lahkumispöhjusena 5 anketeeritut, lahkumist koondisest 

kui joomise tagajärge (administratsioon joodikuid ei salli!) 

2 anketeeritut, Selle kõrval aga on kirja pandud ka arvamus 

et töölised on administratsiooni poolt liigselt ära hellita

tud, neile on antud liig suured õigused.

Tööoskuste puudumine toob kaasa lahkumise 6 3 anketeenitu 

arvates, kusjuures rõhutatakse, et sellega kaasneb piiratud 

silmaring, võimetus kollektiiviga ühte sulada

Niinimetatud "pika rubla” otsimine on lahkumi spöhj ustelt - 

selle on ära toonud 12 anketeeritut, Märgitakse, et tegemist 

on inimestega, kes lootsid saada kerge vaevaga kõrget palka, 

ei allu distsipliinile. Kõigis ankeetides, kus see põhjus 

esile tõstetakse, on kõige sagedamini töökohta vahetajaid 

iseloomustatud kui madala hariduse ja kvalifikatsiooniga töö

tajaid, 4 ankeedis on märgitud lahkumispöhj usena mitte otse 
"pika rubla" otsimist, vaidj^oovi leida paremat, sobivamat 

tööd (mitte ainult palga, vaid ka huvidele ja oskustele vas

tava eriala vms, mõttes) - soovi, millega aga ei kaasne uue 

töökoha täpsem tundmine,Küll aga on 3 käsitletut märkinndt 

uuele kohale siirdutakse just seetõttu, et sealt meelitatakse 

vastava ala inimesi kõrgema palgaga, üldise tööjõupuuduse 

olukorras saab seal kergemini läbi jne,

e) Kuhu põhiliselt lahkutakse? Vastamisel sellele küsimusele 

märgitakse, et uued töökohad on koondisest lahkujal3 erinevad 
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vastavalt kutsealale» Nii siirduvad mehhanisaatorid enam 

ümbruskonna kolhoosidesse ja sovhoosidesse, aga ka Türi Met

sakombinaat!, KEK-i, МЕК—i; ehitajad Paide KEK-i, lukksepad 

ja treialid "Volta” Türi-RÄlliku tsehhi»

Eriala kõrval tuuakse ankeetides veel mõningaid uue töökoha 

valikut määravaid tegureid:

too aastaringselt pideva palgaga, paikne;

elukoht ( sageli minnakse sellesse kolhoosi või sovhoosi, 

kus on kodu )•

Juhitakse tähelepanu ka sellele, et tuleb ette just selliste 

ettevõtete valikut, kus töötajaile palka”üle makstakse”, kus 

ei nõuta ranget töödistsipliini»

3» Üksikutest tööjöu voolavust põhjustavaist tegureist

Peale sagedamini koondisest lahkuvate töötajate struktuu

ri ja lahkumise üldiste põhjuste küsiti ankeedis koondise 

juhtivate töötajate arvamust veel kolme tööjöu voolavust põh

justada võiva teguri kohta: töö sisu ja tingimused, töö tasus

tamise ja stimuleerimise kord, suhted kollektiivis» Alljärgne

valt teeme kokkuvõtted, arvamustest nende lahkumispöhjuste koh
ta»

a) TöQ sisu ja tingimused

See tegur ei põhjusta lahkumist või põhjustab vähe 9 

anketeeritu arvates. Neist vaid üks on oma arvamust selgita

nud, märkides, et töötingimused on head ja väga head. 3 ankee-r 

dis on märgitud, et täitja ei tea küllaldaselt olukorda. Jaa

tava vastuse on küsimusele, kas see tegur põhjustab lahkumist, 



andnud., ja sealjuures oma arvamust mitte põhjendanud, $ vas

tanut, Ülejäänud 12 ankeedis on küsimusele antud pikem vastus, 

kusjuures kõigil neil juhtudel osutub, et vastaja arvates mär

gitud tegur põhjustab koondisest lahkumist. Märgitud on järg

misi konkreetsemaid lahkumispöhjusi:

raskcu töötingin used maaparanduses ja turbatootmisesi 

üksluisus, monotoonsus, liikuv eluviis, pikkaa aega koddst 

eemalolek, sõltuvus ilmast vajadus ilusa ilmaga ka puhke

päeviti töötada|

,1.a.. tulenevad töö hooaja

lisusest, liikuvast eluviisist, pikast tööpäevast, väljas 

töötamisest j . '

tööseisakud materjalid^ ja tagavaraosade puudumise tõttu| 

spetsiaalsete tööriistade puudumine.

b) Töö tasustamise ja stimuleerimise kor<

Arvamus, et see tegur lahkumist ei põhjusta , sisaldab

16 ankeedis. Argumenteerimata jaatavaid seisukohti on 6,

Kaks vastajat on märkinud, et töö tasustamise kord põhjus

tab lahkumist niivõrd, kuivõrd on võimalik leida kohta, kus 

saab vähema tööga suuremat palka.

Töö tasustamisega ja stimuleerimisega seotud konkreetse

test asjaoludest on lahkumise põhjustena toodud järgmisi: 

normeerimisel üldse suured puudused, mistõttu on kadumas 
selge seos töö hulga, kvaliteedi ja töötasu vahel;

tükitöo süsteem ei võimalda küllaldaselt hinnata kvalitee

ti, mistõttu tugev, kuid hooletu töötaja teenib rohkem 

füüsiliselt nõrgemast, kvaliteetset tööd tegevast tööta
jast;



halvemaid töötingimusi (remont, töö iseloomu ja -koha pi

dev muutumine) ei kompenseerita piisavalt!

Vanadusta su oleks efektiivne stiimul, kui makstaks kõigi

le, alates viiendast tööaastast, suureneks vastavalt töö

tatud ajale geomeetrilises progressioonis| 

mehhanisaatorite poolt otse objektil tehtava remondi ta

riifid madalad}
madal а пи» astme, juhtkcosseisu palgad liige madalad tüki töö

listega võrreldes.

Lisaks sellele on kahe ankeedi lõpus tehtud veel ettepanekud 

juhtivate töötajate ja ITP töö tasustamise kohta. Soovitakse 

suurendada jutivate töötajate palka teatud protsendi võrra vas

tavalt väljateenitud aastatele, Preemiat makstagu juhtivatele 

töötajatele mitte ainult siis, kui kogu asutuse tootmlsülesan— 

ded täidetud (see olgu alus juhatajale preemia maksmisel), vaid 

kui kõik ülesanded on täidetud tema juhtida olevas piirkonnas, 

ITP preemiate kohta avaldatakse arvamust, et regulaarsete, pi

devate preemiate andmine toob kaasa tülisid ja solvumisi, mis 

positiivsed stiimulid üles kaaluvad. Seetõttu oleks otstarbe

kam sellised preemiad andmata jätta ja selle asemel toata kuu

palka.

Suurendada tuleks aga töölistele makstavale preemiate osa

tähtsust, mis tooks kaasa meistrite osa tõusu,

c) Suhted kollektiivis

See tegur ei põhjusta töötajate lahkumist anketeeritu saa

vates, põhjustavad vähesel puäral (erandjuhtumeil) 7 anketeeri

tu arvates ja põhjustavad, kindlasti (kusjuures see arvamus on mo

tiveerimata) 12 anketeeritu arvates. Ülejäänud ankeetides sisal-
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duvad üsna lahkuminevad seisukohad. Arvatakse, et kollektiiv 

mõjutada töötajat lahkuma just negatiivse käitumisega (ükskõik

sus, distsipliini puudumine). Esineb arvamus, et suhted kollek

tiivis võivad põhjustada tööliste, aga mitte ITP-sse kuulujate 

lahkumist, kuid selle kõrval on seisukoht, et see tegur mõjutab 

lahkumist just ITP osas.

See kas suhted kollektiivis sunnivad töölist koondisest lah

kuma, oleneb anketeeritu arvates paljus meistrist, sellistest 

tema tegevuse aspektidest, nagu töö organiseerimine, tööüles

ande andmine, kvaliteetse töö : nõudmine,alluvatega suhtlemine, 

samuti meistri tegevusest palga ja preemia maksmisel.

4. Abinõudest tööjõu voolavuse vastu

Ankeedis paluti kirja panna vahendeid, mis oleksid kõige 

efektiivsemad võitluses tööjõu voolvuse vastu. Sellisea,d vahen

deid on küsitletute poolt leitud vägagi palju ja erinevatest 

valdkondadest. Alljärgnevalt esitame kokkuvõtlikult sageda aiiu 

märgitud ja küllalt konkreetselt kirja pandud abinõud.

Suurim osa neist oli seotud palga ja teiste töö eest anta*— 

vate hüvitustega. Mitmel korral rõhutatakse vajadust suurendada 
töötasu ja preeriat, pikendada korralist puhkust vastavalt koon

dises töötamise ajale. See leitakse olevat efektiivne just kä

sitsi maaparandajate voolavuse vähendamiseks. Samuti esineb kor

duvalt ettepanek laiendada vanadustasu maksmist kõigile tööta

jatele. Vajalikuks peetakse töötasu ühtlustamist nii oma ette
võtte piires kui laiemaski mastaabis.

Töötingimusi puudutavaist ettepanekuist on sagedasemad hoo

ajalisuse edasine vähendamine ja tööliste tööle ning töölt koju



transpordi parandamine.

Töölevõtmise osas peetakse vajalikuks mitte võtta koondises

se ilmselt "pika rubla" otsijaid, samuti eelmisest töökohast 

distsipliinirikkumise tõttu vallandatud töötajad. Tasuvamatele 

töödele ei tuleks lasta sageli töökohta vahetavaid töötajaid, 

^luJsonAikje alalt mõjuks tööjöu voolavust vähen
davalt elamispinnaga varustamise parandamine üldse, samuti las

te aia-probleemi lahendamine.

5, Korteriküsimus

Ankeedis oli esitatud küsimusi "Mida arvate koondise tööta

jate korteriprobleemide lahendamiseks ettevõetust? Kuidas t№* 

leks selles suunas edaspidi tegutseda?"

Vastustes antakse praegusele põhisuunale korteriprobleemi 

lahendamisel positiivne hinnang: märgitakse, et palju on ära teh

tud, ja küllalt asjalikult. Suure hulga korterite ehitamise tõt

tu koondises kisendavat korteripuudust pole. Sama suuna jätkami

ne leitakse olevat otstarbekas edaspidigi. Eri tootmisjaoskonda

de olukorrast on märgitud, et kui Türil on korteritega varusta

tus suhteliselt hea, siis enam tähelepanu vajab IV jaoskond, 

Ambla.

railiseXd kortereid ehitada? Selle kohta on avaldatud mitme

suguseid arvamusi. Leitakse vajalik olevat ühiselamu-tüüpi maja

de ehitamine üksikute korterivajaduste rahuldamiseks. Selle kõr

val on aga arvamus, et tuleks ehitada üheperekonnaelamuid müües 

neid töötajaile kohese tasumisega vöi 5«**30a. järelmaksuga} 

samuti suuremaid (4..,5-toalisi) kortereid. Siia juurde kuuluks 

ka mitme küsitletu seisukoht, et oleks õige vähendada pooleliole

vate objektide arvu, kiirendades sellega ehitamisel oleva ela

mispinna käikulaskmist.



Elamispinna jaotamisega ei ole mitme anketeeritu arvates kõik 

korras. Märgitakse, et see ei toimu alati õiglaselt. Praktiliselt 

jaotavat kortereid kitsas isikute ring (juhtkond või koguni üksai

nus isik). Leitakse olevat vajalik enne töötajale korteri eraldamist 

alati ära kuulata tema otsese ülemuse arvamus. Rohkem arvestamist 

vajaks korteri andmisel töötaja perekonna suurus. Tehakse ka ette

panek leida võimalus jätta koondisest lahkuvate töötajate korterid 

koondise käsutusse.

Ankeetides sisaldub seisukoht, et korterite hoogne ehitamine 

kujutab endast õiget ja väga olulist tööjöu voolavuse vähendamise 

vahendit, kuid seda vaid seni, kuni teised ettevõtted pole elamis- 
/ 

pinna ehitamise tempo poolest koondisele järele jõudnud. Siis aga 

tuleb juba leida uusi vahendeid, millega tööjöu voolavust vähenda

da.

6. Juhtimislülide autuliteet

Juhtkonna autoriteedi kujunemise põhjalikum uurimine omab nii 

iseseisvat tähendust kui ka on seotud tööjöu voolavusegai vahekor

rad ülemustega, suhtumine neisse on olulised faktorid, mis kujunda

vad ettevõttes psühholoogilist atmosfääri, viimane võib aga, nagu 

eespool nägime, sundida töötajat muutma töökohta.

Juhtivaid töötajaid paluti ankeedis ära märkida, milliste juh

timislülide autriteet on koondises kõige kõrgem ja millistel kõige 

madalam. Küsimus ei olnud ankeedis küllalt ühemõtteliselt sõnasta

tud, millest tingitult oli vastustes märgitud konkreetsete ametiisi- 

küte nimedV^us juhtide autoriteet on kõige kõrgem (madalam), ja 

toodud ka põhjusi, millest vastaja arvates sõltub juhtide autoritee

di kujunemine koondises*

Kõrgeim autoriteet on anketeerltute arvates juhatajal ja pea

inseneril, üldse peaspetsialistidel. Nende kõrge autoriteedi poh- 



just pole välja toodud mitte eriti paljudes ankeetides* Nende 

arvamus, kes midagi selle kohta kirjutasid, on aga ühinei kõr

geima juhtimislüli autoriteet on kõrge seetõttu, et sinna kuu

luvad juhid saavad iseseisvaltootaustada ja omavad vajaliki u 

võimu, et oma otsusl ellu viia.

Madalaim autoriteet arvatakse olevat kõige alamal juhtimis- 

lülilt meistritel ja öo&e juhatajatel, kes töölistega vahetult 

kokku puutuvad. Sellist tõõliste-poolset hinnangut põhjustab 

mitme ankeeditäitja arvates asjaolu, et madalaima astme juhid 

jäävad tööliste silmis süüdlasteks ka nende vigade eest, milles 

tegelikult on süüdi mitte nad ise, vaid kõrgema astme juhid, 

öhe meistrite autoriteedi madalust tingiva tegurina tuleb kõne 

alla veel see, et meistrite palk on sageli üsna madal - madalam, 

kui temale alluvail töölistel.

Peale üldhinnangu paluti ankeedis avaldada arvamust kolme 

juhtide autoriteeti kujundada võiva teguri kohta. Need on juhi 

tööalased oskused, suhted alluvatega ja isiklikud omadused. 

Juhi tööalased oskusdd omavad mõju tema autoriteedi kujunemise

le Ikoigi anketeeritute arvates. Enamik vastajaist гоnutab, et 

juht peab eelkõige tundma tööd, mida teevad töölised temale 

alluvas tootmislõigus. Puhtpraktiliste oskuste korral on täht

sad teoreetilised teadmised, haritus oma alal, ja loomulikult 

ka oskus teoreetilisi teadmisi praktikas rakendada. Oluliseks 

peetakse seda, kuidas juht oma oskusi ja teadmisi alluvalle 

"serveerib*1, kuidas oma võimeid näitab.

Juhi kui isiksuse omadustest rõhutatakse selles seoses ot

sustamisvõimet, organiseerimisvõimet (tööseisakute vältimine, 

oskus varemalustatut lõpule viia), kiiret otsustusvõimet töös 

kerkivate küsimuste lahendamisel. Tähtis on ka alati arvestada



tööliste ettepanekuid.,

S u h t e ed alluvatega on samuti olulisteks 

juhi autoriteedi kujundajateks, Anketeeritud on toonud välja 

terve hulga printsiipe,millest juhil tuleb lähtuda suhtlemi

sel alluvatega.
Kõige enam rõhutatakse juhi käitumisprintsilpidest suhtle

misel töölistega ausust,öiglust,Sama oluliseks peetakse 

tähele x-.r.o likku suhtumist töölistesse,nende arvamustega arves

tamist, Oluline on veel nõudlikkus (et juhtiv töötaja poleks 

suhtlemisel alluvatega üleliia familiaarne!),millega peab 

kaasnema sönapidamine.

Peale nende,kõige sagedamini esinevate printsiipide märgi

takse ankeedis veel mitmeid põhimõtteid,millest lähtumine 

tagab anketeenitute arvates juhi kõrge prestiizi. Sellisteks 

on konkreetsus asjaajamises töölistega, rahuliku s, tasakaa

lukus. Juht peab oskama töölistega suhelda,viibima sageli 

nende keskel otse töökohtadel.

Hoiatavalt tuleks võtta aga seisukohta,et koondise tööta

jad, hindavad juhti,kui ta maksab hästi palka ja pöörab vähe 

tähelepanu täädistsipliinile.

Juhi üksikud omadused mõjutavad 

tema autoriteedi kujunemist samuti kõigi anketeeritute juhti

vate töötajate arvates. Vastates küsimusele,millised need 

omadused on,rõhutatakse arusaadavalt sageli neidsamu omadusi, 

mis toodi välja alluvatega suhtlemisel printsiipidena— Eriti 

on aga rõhutatud,et juht peab ise olema distsiplineeritud, 

korrektne,nõudlik enese vastu. Sellised printsiibid on ära



märkinud praktiliselt kõik vastajad,just siin on küsitletud 

juhtivad töötajad oma arvamustes kõige üksmeelsemad. 

Millised momendid veel tähele

panu vääriksid? Vastates sellele küsimusele, 

on anketeeritud rõhutanud mitmeid juhi autoriteeti kujunda

vaid asjaolusid,millele on vaja tähelepanu osutada kõrvuti 

tööalaste oskuste,alluvatega suhtlemise printsiipide ja isik

like omadustega, •

Juhtide ja tööliste vahekorrast märgitakse lisaks eeltoodu

le, et juhi autoriteedi tõusule aitab kaasa tööliste sageda

ne külastamine objektidel,nende initsiatiivi igakülgne õhuta

mine, töölistele antud lubaduste täitmine. Kuid sel vahekorral 

on ka teine külgijuhil peab olema küllalt õigusi ja jsescjs- 

vust,et teha vajalikke korraldusi ja nende täitmises kindel 

olla.

Juid, tou ourom organiseerimine peakski aitama tõsta iga ju

hi tegutsemise efektiivsust ning sellekaudu ka tema autoritee

ti. Juhtimis - ja alluvasstruktuuri täiustamine,sellega koos 

personaalse vastutuse järjekindel tagamine,juhtiva töötaja 

vabastamine pisinokitsemistest - need on teed,millele küsit

letud juhid ise viitavad.

Juhi töötasust sõltub paljus tema autoriteet. Märgitakse, 

et olukord,kus juhitv töötaja teenib oma alluvaist tunduvalt 
vähem,ei soodusta töölistepoolset õiget arusaamist juhitva töö

taja töö sisust ja selle tähtsusest,seega toob kaasa tema auto
riteedi languse.

ühine on arvamus,et juhist endast sõltub lõppkokkuvõttes 

väga suurel määral see,kas ta on töölibtele autoriteediks ja 

kas kord kujunenud autoriteet jääb püsima.



7* Arvamused soses puhkemajandusega, 
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Ankeedi kaudu koguti ka koondise juhtivate töötajate arva

musi töötajate vaba aja sisustamiseks tehtu kohta,samuti ette

panekuid edaspidiseks tegutsemiseks selles liinis.

Konkreetselt paluti hinnata olukorda Saunametsa puhkebaasis^ 

vöimals ja ujulas.

Saunametsa baasi kasutamise kohta on avaldatud üs

na vastukäivaid arvamusi,mis näitab,et selle tegelikule kasu

tamisele on vaja pöörata tõsist tähelepanu. Praeguse olukorra 

kohta märgitakse,et baas on,eriti suvel,pea täielikult välja 

üiibitud teistele asutustele,mistõttu koondise töötajail endil 

polegi võimalusi baasi maksimaalseks kasutamiseks. Sellise 

anketeeritute arvates ebanormaalse olukorra likvideerimise 

kõrval tehakse praktiline ettepanek: leida võimalus bussi- 

ühenduse sisseseadmiseks Saunametsaga kindlatel nädalapäeva

del ja kellaaegadel. Märgitakse veel,et juba Türi linn ise,mis 

on üsna väike,kus on plaju rohelust ja ümberringi mitu veekogu 

pakub võimalusi puhkamiseks.

Võimla ja ujula kohta on arvamusi vähe. Lei- 

takse^et parandada saaks nende kasutamist koondise töötajate 

laste poolt. Töötajad on seni ka ise olnud vähe aktiivsed nen
de spordibaaside kasutamisel.

Kablis ehitatakse puhkekodu kohta on ka mõned märkused 

tehtud. Analoogiliselt Saunametsaga on ka sel puhul rõhutatud 

transpordi organiseerimise vajadust,kuivõrd töölistel on oma 
algatusel Kablisse sõita päris raske.

Üldhinnangud puhkemajanduse olukorrale on üksmeelsed selles

mõttes,et olemasolevaid baase peetakse küllaldasteks ning 



juurdeehitamist üldiselt vajalikuks ei peeta (kuigi ka selles 

seoses rõhutatakse lasteaia kiirema valmisehitamise vajadust). 

Vaja on aga olemasolevat paremini kasutada: propageerida neid 

võimalusi,et kõik töötajad täpselt teaksid,millised võimalused 

loodud on ja mis tingimustel neid kasutada saab;püüda maksi

maalselt arvestada oma töötajate soove ja alles siis baase väi 

ja üürida* Teiselt poolt on vaja puhkebaaside efektiivsema 

kasutamise nimel ja nende kaudu kasvatada töötajate distsipli

neeritust: kui tööline on avaldanud soovi mingi baasi kasuta

miseks, peab ta talle antud võimaluse ka tõepoolest ära kasu

tama. Instantsidest,kes juhivad puhkebaaside kasutärnist,ooda

takse rohkemat ametiühingukomiteelt.

8.Muud märkused.

Ankeedi lõppu oli jäetud vaba ruumi nende mõtete kirja

panekuks,mida küsitletud pidasid vajalikuks avaldada seoses 

alustatava uurimistööga. Mõnel puhul oli mitu anketeeritut 

pidanud vajalikuks ühe ja sama probleemi ülestõstmist - see 

näitab,et need on koondise juhtivatele töötajatele tõepoo

lest aktuaalsed. Üks selliseid on juhtivate töötajate töö

ta su, mi lle kohta tehtud ettepanekud tõime ära eelpool.

Arvamusi on avaldatud seoses osavõtuga üleliiduljsest 

sotsialistlikust võistlusest. Märgitakse,et see on toonud kaa

sa üleliia pingelised tootmisplaanid,mis tekitab närvilist 

õhkkonda,tormamist,vahel ka Mkombineerimist” kõrgete tootmis- 

näitajate saavutamiseks (töökorras masinate remontivi i mine, 

ebasoodsate näitajate mahavaikimine). Sellised ilmingud mõju



vad ebasoodsalt tööde organiseerimisele,viivad alla sotsia

listliku võistluse efektiivsuse ja madaldavad ka koondise 

juhtide autoriteeti*

TÖÖ organi seerimine koondises pälvib anketeeritute arvates 

tähelepanu veel mitmes aspektis* Avaldatakse seisukohta,et 

oda töötajaist ei anna maksimumi koondise plaanide täitmisse 

ja just seetõttu,et kõigis tootmislülides pole juhid suutnud 

tööd vastavalt organiseerida* Tõsine probleem,mis annab tunda 

nii seoses tootmistegevusega kui ka puhkemajandusega,on see, 

et koondis on kujunenud äärmiselt mitmetahuliseks kombinaadiks*

9* Kokkuvõtteks*

Andsime üldise ülevaate koondise juhtkonna anketeerimi

sega kogutud materjalist* Esitatust nähtub,et ankeetküsit

lus täitis oma ülesande* Kogutud hinnangud ja seisukohad 

saavaa olla aluseks samade probleemide edaisel uurimisel meie 

too järgmistel etappidel*

Uurijate arvates väärib saadud materjal ka omaette tä

helepanu* Koondise juhtivad töötajad kui üksikute tootmisüksus

te ning samuti kogu koondise olukorra ja probleemidega kõige 

paremini kursis olijad on esitanud seisukohti,mis võiksid 

leida arvestamist koondise juhtkonna ja ühiskondlike organi

satsioonide poolt* Loomulikult on tegemist vaid suhteliselt 

väikese arvu seisukohtadega,mille täpset vastust tegelikule 

olukorrale ei saa kasutatud metoodikaga kontrollida ja käes

olevas aruandes pole seda püütudki teha* Kui aga mitu kompe

tentset töötajat annab samale nähtusele ühesuguse hinnangu, 



siis võib juba suurema kindlusega väita,et need hinnangud 

annavad tõepäraselt edasi selle nähtuse olukorda* Selliselt 

tuleks suhtuda ka seisukohtadesse ja ettepanekutesse,milleni 

on käesolevas aruandes ankeedimaterjalide üldistamise põhjal 

jõutud* Sügavamate ja põhjendatumate järelduste ning konkreet

semate praktiliste ettepanekute tegemine eeldab vastavate prob

leemide põhjalikumat uurimist,millele koondise juhtkonna 

anketeerimine andis küllalt hea lähtematerjali*
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Kollektiivi lli-aete ühine tegevas eeldab paretaaetult ead* 

arvete «nieoste kooutöod*
Iga kollektiivi too tslanuo oa ot eaea ^dltuvuMo seixe i 

ettevõttes valitsevast alkx*lliatostt ь*о* töötajate -aavana- 

Ustest ühetest* üeadc oskusliktitt lahemaa U&aat saab alatise 

к Ьла tiKweleel» je kaadri ^usivus*
Sellest* Kuidas XR Paide Majeenümadlaoe oa tegelikult 

välje knjaaaaad aahted juht (сохши ja töviiate vahel* aaaah 

llewate tabel 1* Siia ea esitatud kollektiivi lixku^te .

.x v^ruüsd hiJBMügutenäe ,.

T • Ъ e 1 1

Juhttooni, ja tõulist* vahelised enhAeri

ftiajüuag ^Totsaat vestijetest

väga head - %3 ' -
head *

keskmised • *3.5 '•
dlvavöitu 3.0
väga halvad - .2 -

Aaketeeritutel tuli vast^vä iateasUvsesskaaljärgi
ds oieaasoiuvutele sohtole* ladMtost Ишеь, et

6t)*et küoisuaele vastaauet veidi, vle poole (>3#3 ) P*»*b 

jiüttkooaa ja töoUsto <uhteid heaks vol väg<» heaks* Soe 

wag n;xit b kooaMae juhtko^us jh u iiskon llic* ergi-tdUwitelck*» 

uide vastavBsuuiiali^e tegevuse edis^ot ja axuaab tuxmlätust 
foodse piana olemasolust kollektiivid Valitsevate sohete ve
siseks paraaäa^iseks*

^Otijadlse juhtkmual, eriti aga ühiaKonullke or mi-



sotaiecei juhtidal, tuleb tähelepanu alla võtta see esa 

kollektiivi HikÄeteat, kes hindavad suhteid keskfiuc.ekse 

nähtavasti ei leia küllaltki palju lai eal ( <)•$ ' ) nendes 

peale fora&alaelt vajalike suhete saida i suud* Seetõttu 

vastav hlüSM^e Muidugi, ai etotud suhted ei tarvitse 11 1L 

alla vaauuseelaed koostöwkfce ei tooda lubab siinkl det. t 

et koondise juhtkonnal aa senisest еашз vaja tund? huvi kol

lektiivi liitsete aitnakdlgsete vajaduste arveettsaiae je 

duaise vastu ning seila pdijul paremustada ieiwstev nell&l 

uhteide
ndnetest selgub ka, et sahteliaelt tühine ona (ž .aa

ker ) koondise töötajaid peab töötajate ja juhtlBrna vsheilai 

suhteid negatiivseks* 311 leiab 3e5> - aeeeteat ja O,l> > и iate*tt 

kes avaldasid osa arva»»att et need suhted ев halvavöitu* 

^orvuttides tabelis 1 kokku võetud htiusaguid himaagute* 

gll aida on andnud aehed ja nsiaed niaetatud küainaaoa» võib 

öeldae need ei евШе ^rklBisvauraelt ükstelaest* ieetvttu 

bb aaterjaü arvulise külje uitteii] stosemnaloebe esitatud 

v&stavad p cteentus^lsed näitajad vsid ko^u uusalivi Шаиав- 

geNBB*

Õlles vaadelnud tervikuna kooadiae juhtteeooa ja töölis

te vshellai suhteid tööliste poolt aetBd hiiuuoigute p.hjal^ 

on ulust jätrgnevaa analüüsida laheaalt kogu kollektiivi w 

klnulate erialade esinoajate, ukalkute teetul ilwru liikBSto 

ja erinevate vsauaegrupplde oihteaist konkreetsetense juhti* 
ee sae*

>№uti kätiltlene selle peatüki teises osas t И nuiate 

erialade esindaja te, üksikute tootadlshurude llikaete ja



еммемвдМ* arvatwsi sellest, Miilasid umüusI Mag leo* 

la -sejooal aed juhil kõige omi MMeved ja MUteel uMrel MM 

ам*оо< ala 1м1омЦеем* esistvad juMlt kellele aed grtsesell 

siluvad* ЗеНем vm*m*m teetawbe iflimN камее** 1в1м 

gruppi* poolt soovitava* peetavad juhi oMdMod J1 iselouM- 

jooMd ом* tegeliku jahi neirtirte ja iMlOMujoee***
*ОриД Mitti* aspekti* XahlMiM aanub Lileveato kiadlast 

slittüt^iocMe^t «•<>• sellast, kui<Le koondile a oa olite d M 

või telM juhiga, lotil*» ee* Mest kollektiivi 11 iiM* poelt 

hlaaatakee nlnt Millised сш kooodise juhtide oetioeH ja 1M1OO* 

MjeoMd töötaja* otiMe ja Miilasid juhte nad t^bakšdd 

nähSe
rianaa^ kujuaot tovalleelt МШ suguste te jarite ec^idLe 

Ldaeaiuate probleeei* eeldage, et hto^ju.,,» < дс^-

Meel töötajad lahtsald pakiliselt ом егммеееке ee tõtte tux- 

M pi** neid hla aomtild juktideet vüaaate autwitoedl ale* 

ueks tõotajate *»*!♦

Aa*edl aadMte tideBeete p*jal мам vdltüe et eoMo- 

Ilselt paljed iMeilM töötajad ei tMM kõiki ем jahte auUal* 

*selt ega o/ ke nä&zeta вое* preatiižl, kuid Md ecitaved 

asjalikke orveeMl juhi koduste kohta ja hindavad neist iMu* 
*s o®u juhte» . •: .

Jargueva tehell 2 MdMteet веем» kai*» МвееМкм 

kogu kollektiivid juhtiM* kuuluvsid irlkulc ku ilmsele *»* 

камй kootlngeitdl poolt» Tabelis 2 <ж hilinetud luukad Doete* 

tud pocitllVMt» Mmmm* elMol Ito jtiMMd р*м*к*е 

'llndMlse taiMB ком jaotut ega iuten^livsut^kaula aoll»
l.ele arvete» ш uxiMguM jMtaMm vajalik <ux^^ t-<ee antu b



vaatajale ktUlaMaee еаШеееЪебве* ja 1*й amteHe tolgi twe 

Meel hinnangutes väljs tuina Uuitoula toatrestoeia wwet#e 

Iididelt piiret mlje eiinew ЬД^иэдв p.-ötsen^üusaiaert 

vü *bwJU»uiMst swreaeatt et teha jifi«ÜBRit kei*ia hJnmtwiiw 

keöiseetoet ietost? vasi^mtc .•õelt* ^angl

1йеШ , Мвзаадй aaaaeeaited nii* et . etsltiivsae ш> 
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©t bloiudU-, ме l&w^i»G©tUU j.l.buGaMfcU *•! -; ЗД

eriti,” ja ^ei Ыж»** <*ke#ew* ^«aetta jSü^eajw Ul<*-tiež, 

hiatÄÄ^ tea^* -.-^ jwML. iUM^agN ÄÄkija ei aia МйМйДШ^ 

^fiMjeatei «ж^шаа väi WhtmiG &ÄiG M^-eegat циМдвтОйг. кшУмеа 

iGlkA M*t»e ' '
faaeM 2 Mmivei^M jtiMjei» vä*M öeMa^ et kooBdU.se 

^iieGtxjLvl^ В1ш<аШ*е&е к.>1^в k*geemit j^^tajate 

ымвШе vsetawieM oaa aaUaad talla

> aretas «iÜBie *** iiiü*fc8taMaa ys&st &u aui^y^

lt4z aeeeeüitMtjH8* arvaeeae з^>Д ^uatau^üMk j#b*iaj*Äü*e 

iriU46äii»lfce 1a srv«G# ei, teäa eriti ei ftiaeiišae 1 t 

towtiU* üti^feejeWM (eee а» еММйМм «aitaja vurxe^i» Ura
te &MiM.ra*sü6eUa»a) ei 

liWMe

nnflte^iAif aei tetotia-ш
U jat eira ee* fcaMawe t»*t«va «aa*8ta ^оеаааша***
ees аагаа aai, ist «ай#а1м *vüäi*aaUj6t eaa Uiate а^адаадв 

niüti^aset prota*«tiõBS ^r.-.aä*6*«4.^vi Ммм^Щма*»
^abeü&t 2 aaewe et раа*г*4.*ае

*UMtiäaš^i J oaaiiaeto aaü. Me 2й--п44де jaaisaeMr* 

teliektiivi rr^tuesie arwswte 4«Ut>i jfiets, lÄiuitakee vä^ti

kooBdU.se


. ^ее ев ал*^»ы11у ivetiSw .1 n soine poalfcüvseBa Меяеад» ("Mtiek. 

tiM&äÄ ) tMa esitaja• töötajate arvates

ee noi*e*kllvi раеаваш#г1о®е им*мл>лкьа11^ Vi . деве жь!Ь« ,.л 

oa wstoealse №Vts<h tultes v.JM^ela» «e^iiitse

М<амш aju^wb wt£& koHestlivi ^ik^aete *te*

juuretfc МВД, UKitoeiäM valdab* et ®etst •• ei МйвШ *1л**е 

Гкиемв ы« ee к» tseuue uals* tea кек«.^<ц et teda ei hluaata 

-.üo^y *Ш>ю«М o*^u ueiduü* et «мэишиге juhataja uu же** 

laltetoe oxle кемШ täiesti eltwet ei ule ** <1

^tadibuoe №u2?w eaa aalieKWLvl li^MMeteet (1/e7^-)e 

vor elde& juae^ale «atea м1№^1м:й1ме ши.Хи*4»№» ®<ь w ли» 

eaatiõwteet ал*м*йв,^ьё ^aiaamäer.i *oatüäe
^*UH»däM* ib&ueld Jar^eb $^№kžu» t><MtijLVBe л^агшо-

Mp laieeteja eaetuitj». вее^ееавМое alal* Seeder. poe,it1 ivae 

( 7Ц|№) aieeel võlu J* р^^и1а**Г£мве a*tet

4>*eatl e*ld*üü mööb гзиигеМе • З^еШ t^ta^ate *rva*

übae 1дг^1 ülunatakee ve^a juhataja esatulMat а&а^1Х^аумев 

mIsI* lee ua te ^с$@кв ^иизгевека positiivi»' to MijAawgMe 

kollektiivi ulateaee^ teee taMa enlBtitixlee МадМиш tieeteael— 

ee jü Ä^atilvQ© kitiusoei okkib proteeetuaalaelt 

vestcvete aiutiö^ute^ae *kaudtivell ouurae ша »wue 

kollektiivi ii^«nete bulk ( kb*^w)t Ms oaa ei
*wiut ulatutes Hei Me**

^4usiael vu.,ki.«&äsel аи^иь# et-^^^velic 

lxl*Äatale antus poeitlAvne Mnnieie on te^aalMlaii**»gie ale* 

umms vnheeilriÄ «aJk^st •

-i^nkohtil >й£дг;;ме# et ^адав**ие& aaupejMUMMMie «isi »ai 

^(M* kollektiivi ll^atiete *Mtenuliva<is4diÄals .*o*iallv*
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M tetoatatea* Äii leiab 3$bN&

Ot JOBlüO* Че Säd^tMlü&fre

*ШДШ ^TTo^t** «põhjal aat& )&žMk> viJLLeee*u potdl» 

ülase И#и»ап^» о$ма11*ек& ^4&ь<мя вгДЛыэ* alal* MA *r*- 

v**b *la*lti **w vseStiaate ttXteewM* •* tuik* S* nlm^tatoe 

var> # 1й* кывиш**к* weteMbteat oti eH»lauKateil< et »e^ iu*l* 

lektlivl» tUaiM*t*k*ee «telliM ^Miüxvne hinnatuga ( 21* Kü«* 

*<?<tlxvi Lkl^M^frH e*n*b мПа) 1№л1*зйг»дей^ ewMl Шее 

oa teota* ABjaoiugiit et võrdlemisi ьииг OM ( >2t6,»<) vaita- 

aaiat «1 mm Mette oMtaMat pMiasenoriass elxlte^e eit > • 

Ä8WiB alefcs. tnUwi elaMerde Mi viueee Baite Ja
žfuurux vi*e* uiaua vai***»* <»b1 J*:4»u *лм»М<иае jub. Qt^*»rz.t 

&üufXlkt»ikUditaXaQ£Ü« wüua tuleb AUlk* h« oüäs Maac^Ja 

вам* iMuwate hianaeigsi rj, teeUaga tal м vabata 

inet» õekest aga tnijea* wo^oa tei&te i»dteüte eaowte „ • 

1*е1дАаа*ве*д.1е eaitese «lal ieb^asae ^ÜMsa ^aait**wo 

OMÜseä oa Idö X Js XX JaosMoaa Jute^aJaä* шаамха 

м&шаХе Rrve»tmse гш^вХаеХ ою Чоихк-.к^о tootežjst<

ulnuo V0i5ux№isi itr-^aiiKUcilMi^U *X1 ^x^U*b 1 J»oa* 

južM>taJx vuhul i>oeitlivM hiau^-n^ 21e^,.*cu,# ix jauui 

JuMtaja *шиЛ 21,<g6*«Xe ^xlnjuox-wü tuleb vatja*iu^:teee«6 
u*lu< ф et > uot8 Ae on ejUu^oto iaiiüuexit hxXle toiitc. 
toutaje ai ela arudiiua lUnnanrut^ aed* waitnac*

et teõu ai hlanute eriti vul ei ainnata üluaa»
* tuleb BnllMse x^t^^afsija ^tudu #.<6йМ* vaeuyw.
te ah 525 ifiO‘V^Hto0 tõi^t^Jsld saar jlv^d* oi m*m. *1 счйыв taito 
iiln 

. bubtellaelt iujlg® uMdaleAawd гам>**а^мк xa evaxxy ы*и



leteteM eaituue alul u&jse Vastetelt 1lt> • 

teotajatest ев eerMael srvueaseie 

1й^*ММММ* aitib^aö^ttt veatltee selle euijest^ a»*e
iateMSliveuseteala aateete nei м±*м*а1а uluse11* Ju nal 

»rttlH teevselte Tubelia а teotuta «£*и<м tulbast ^<*vf et 

kõl^ ^мегша aa4>talwbe slstte^ ( Чс^и. ) ob tiutea yartel-ом^» 

<м?лгЛае1**ооа1 «eteetarlle • fciiajtiuma tuMb ы>1и^е et ,ел 

Ja 1*U veateated üldarvust miririe esteedis vaatava*te*t *w* 

aavetee Ua •! Мши*te aluse Ju ei Mauata eriti* teed a^ette* 

в(| ete *■ • • i ....... - ■ ■ ■ * ■ - - >'---«) ■ * - - ’ и
jtjtt.f Qfjji-.-; ..; j -<ate lirsaete öv^ltuuwileste »^eile

ä^sobI laAUMvteateMne vajas еввшМ järt j&evwta tatiellte *u*o* 

uur *ce tu»6 011 n,>Xd«tMd 1 j Uti psxtel** ai. ..^rt

11»м»е tat kaikute toutMshareoa üia^ iLUMiUte srieiac^ t#m* 

tojate Ja erlaavate v .1шше<; i j14s posite *

^aiaa tuleb öelda cm e/й tuiteitee esliMhe Je 1>е<шаеевег1 

eBti^^arnaaciujye alul se^ta»

Tabeli 2 iriuataaa bulbua (seSe nel besn) on toouua arvuoe 

Ms leeiw aaietevud öluisoraa uätt vol tslae jutil и*уиыМйв jeurea* 

ИвМевЬМ ombbI owi tdötBjataat tuil užä* евцв^л WlB WÄm 

▲eatiiva JUAtiaela aelliäe õI/.um^u^ oeet ei *m^Ab n»n aalBtiU* 

all ^uttjuHkuat, et olete teiauu arvaeaee увigatete adete 

t ise lutitfc-^asse «uisust оов ае! esiae^iae Мкаеемо й^в^им 

tuleaatibl ja te jedMlouste te^eutet мВ и teuUeatMvi e=ua«ttal* ш 

L Kr^Mitesiie Jutitldeaaee

г ei leeted tateii 1 eeteete lateteeeteateetee lõjyeiwteeto 
tuleb »i*lMi*»üt et teuttšlseo oa vuj« jteeutu uste* eutete uute» 

alet е»11е1 taaeml» uluearru Juurus tuleb иаь*1е



VvXääXmäL в&1Мй№0МЙе va eadXt^^e ua*jefce u.u&te 

•tvevvtääbvWf хммхе j^u* Мах tetveetetUA мм^Хе W^tujuteXe 

eeM eeXkõX<s® ueuue M*MeitMti te^avwtu uee v**m

wmIä MXxektXXvX «LUkuete -^охммХЬеьХ juatiMut je мим 

te-eveeee* e *JUMM* öM&Oxdu емИмМ moje «enetexe ttikN 

$*te ju jMti* vehext oX^m &Xi^t «au iauleut^vx Muudete 

öeuv^äkXXaea ^hteu vai tuu jahX ju uXXuvu eeMMeed bunte^e 

w utitkouuu ju uo^u a(UA«Kt,XXvX vabsxXete .йей MiWMtB ыХЬе 

jute tege peXttbeX XXMeXt Me oas ХаХ-eete Mee ииХл w»Xu 

wWitft 1^ 8». -7 . ■ - *****

ХиЬеХХе З^а taodaa oruXuX vuXje r^uidiuu Meet© 

ja а«»хме MititeMM MMmeteetesM jubfcldesae» 71 uned ев 

и.Хе1Хм 3 ^ое* 4илмМ rttoteiieMet uuUdes» 

-uveXXet 3 au*ti#žt et eti&MÜiul jaMiMA ao «u^xete ^eaXt 
asu^dutiäu ЯА^тийиае^ Jtitit&cteui*? *¥*• ;к*,*».1й1х*и11 öfe»>e

UMiTMaä MX mee*B OMdt ueuteaaXse «ишаа^и Owue *ge v*õ^* 

ÄBs^tXXveB jwu^jMMgi mmlm <Mleeii яеевбе аймммвм11ймв 

Vur*eld*as etiBaM/aõei* ье»^ «те б*итг*Х&*аым18**Хе •** eul Mw- 

tel MÄ» jtiM i№*tu u*»wtitXX¥Ä6 Xh *4*6 OD u*Xe

tex aa uee ишзгеш ja Vestu^XdX* ’eX tee t: а*ыв ***<-
aeire •* 4*мМтаММм ex^nevu^ vtuXeexub • *»NUteMu u^***u * 

;seX te*n uu uuatüMlMi ^оида^еаихХе»е eiM «•
mu >ke^ eutoistti^iXe TSctcMtiuu ütetest j<* <UMiut мееМ 

uivubt, ме tuodeb olevat XvueulXMe eulvuiü Ä^.lfcu^wxu*e^ 
»*otud eieuMjelXMMXt sehed* vuetupjueae oo (Uuuora ö/u &$«*lbee 

еамем teiste* Мш*4М» " ex tw9 uvuxea^XeuX* i*XX aa ;.:.-t > 

auletesi» ulx^uXuMC см u&Metd. «ьиХХаае ем*мм*меМе оми 

M letiXUiju 3?,.»



4>е-Д1ееи ve»«u Juä414* n*w.»l*i

.OwiüfM üeatxwilM «.efttitil»- 
I 8B •■ ***** BMÄ

ÄuatÄJH

>e >мшмаег Xux** * M 
teate alal S

1. Mate*t*4** ü .
M 69,8

£• tWiji .j, M 7i»7
ä 80,8

JuteatteaeeteÄnaiw* M 6>*5
1’SeiMM.i w »е..д<г8 i 1 ,»eö

#• i^eaiaiMtiaei- йшу M
18:1«Я«-4М *1 11* i <®s <«• 'ЭД8* M

tee ;^<uk»4a eoJamUja M
. »

?• «^oiMbaaelte* te
jaMt* M

ti# A/U teUtae ealaaaa M
N

)e 4.V j60££e JulutaJte te
M

1ve «hUUate te tUTtiÄ*^» M
altil • M

ЭМ

.2t?
>•9
-ar# ▲

11» 111 - . ♦ ?^.Х -
Ä 

1* ♦ V jnoatee dtehetajti 2 
te 

13е lCteMite*U 814,№бе M 
aetaeslr te

Не Juäeaaate üMüjtiü* te 
t»U4W , <

i>e rwtel *M«6e M 
ыНксешг ' te 

Iwe VI jtidfteie juäi»tt4ijs Ü
Ä 

1*/e HM# a/e^MOul* te
J*№tee J*bU te
J HetelttieHI M
bi*i i

19» Xl jeote&e luimtteda r
ii

2je 1 jtiteteteeäuaataja

*1# anlt#

M 
te

*1,5
*1,0
M1,1 
1»,<>
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-М ШеЪ tabeli j aatisete aistel в*ик*Ом» et

*/й iositee ejMtiM» wbtes seeste j » seista ь*м it walM 

iN>MtdUvee Ыимхц^и *d-vaiefcaiie aa loi^e suures» tervelt

• ^elste Jahtide esse oa <*< er^iteva*. ^oelt vai tai* 
eele #eaM tssSuvalt võIksos* fees tw*HeB eMMMt-J Я«1*^1*
tLvvV"frZl- K*'häŽ*VL&. p*-nA^V^ t J>a#Jvw>K«xZ »-tt -****. d- ' n*VX y~

ynkjLtJl ^AvXo /t*vuj^ ^*vwi*v и^ИАиИи-<м( /<**.!
ЙхиАр u^^ŽJatv^I й^уПмадул 5xa- i^Uxex тх<-м^-.»иг/-> vv**-i/-»Jp*x6<> x*xxA*vi*.
V^fÄ^HvvVVM >J#^Ä ги илхЙиОЦ- TUmA, iž<K *#4<А^^К«1х/ИХ,и*^<- Xüxv

iatoeü tabeii 2 4м»юта<А «а ea^aikuie jutile»

tiUü&M*asa WtiMMl tetiLUalt*i etmr vasta** *»i tee *e*iiWütiii*e
J^r^ev&lt kaaltieae MiaoXate «xiaiade toütajeta ja jebt* 

„^x^... üMaiaets. iaiuMte a auaetwie aatiuui мДаашв- ^^к^»

^atesjali auaxe шЗаШве МИ1Ш (Mi juhticasMMi w^kakoa а.а*5бш1 

r,ru*eex4lfcua eriaavebestse tabelite ae*

Väävlis * ea taaaaä ain..^agiia icaimMae jatuitajaU je 

pesiaaeMexilo iõltuvalt vastajate erialast» twtMaaarwut 

ja WWWBte -bigesuialt vaatleaet aai<Us ex*Mt#y«ta *ria.»^ae 

esi-aatojad aaitivM Mooadiae j^tajaa^s* Maa** et 4 er** 

alade ^ru^ii tõttajad 1>tit ом ^õrgaittM ^oaib*ivae Oioaeiar^ 

aadeti te und jae jutetaj^le» Majwiasbdõta^Bte arvetes autta* 

t^tse toHettilvia Juri* • *aae aiaalt peeitlAvaelt* ЦЦ| 

VaataaM on «valdanad arva*aiste et teoa Шшш^каа ve^a 

Või hitiWt®iUMIe

<ЦУ eMtaatMUste Maaaaee jaretk ( sae ев *Мда •**• 
see se®atiivse ülaosas jHtitatajale) *sbtat*toe 'teaeesa ae* 

tistüvaelte *aMilae ese 03»^) ebltestoulit*! teiab *4.*a* 

11» et toõoMse jutatajat biaMstesse жМ$в vöi SiaisiteSae*
;-&b«l«^aaaväUri¥^ йоаааМае IMesb eateitost» et iMe* 

at$io 1/3» м*е* 31»> turistidest «шЦе имвамглв» *t asu 
*1 tea» MalÄa«» juhatajasse ^uatuteUse* Иае$1 on ew*M 

■



(-~,Z ) 6»lie eriala todtejatesi tiMäMM* uiu J.» -*«le raeiAUvee 

■ ... ' * 

*1дмлМм»1 ш!еЪ et elauiate ах1м1*ь4в aMMejate

t$x*upi osa №lbev *üamb1, M*» uumm^Ik айм** 

teerlni*el <m vaja ах^т&ШОм» имш *ehtib te üaalMMte toot- 

M«teiuAe tWtajata ja aeiBewte уштае^ди^!^ li*-«eata Ы»* 

4й#&е s# *-<* > -1** •
ei*aie6* ttötajet* veaelAsi aalMi» ae vejell* 

V4*atiriAid*t *:<» 3t Bjfinefttri oe«tt*a *#ewt ъе^ах aul iUk^iülsa juut*» 

Мам Шита ulas "teisel e*nal* ea eaaati xelaiuam еевми» 

pfaiufcuM»» ÄOX&Ma e*MX&öe
Tabeli * eiMaaWtot «шеша.» ai v^MMa^wrile w auurem 

«#aal^WM (Э*е^) ааашка •MU4*txatiiv*<^i*lWi*l

vul AÄ4*w^^i«Miaei aial iov*a.i^G* ulciaeli» еи^шж** Um* 

i untea aValMStttb iKNiitüvaeü Mjsuax^M eatii

j6eM*Me жЬАа* vaitae et Mgeeile ^/3 tw^tajeta mjchm* 

wUwÄ -l»»-'t 6<1 Kl. ..м^4иА1гаы» i 4tefl (Letii* JTe Qm. ri.1 „ , fe.& i

2e%- kaubwdaetwot«4&Uat itübf et ^liaaene iaae 

tuUiteS ie^ektüvifö ulcaial<aeXt9 tuiate arlalwM M ta jäte 

агжеаваМа eMa **КшмММ ^eia# wtet <e <• *atooMBt 

žMatee *a<46< eelneb MM&* ta^aaiä^AjUlMÄ^lt мМамиеаааЬ 

taefcBte
em^gi aaer halb ( 3^7/^) bäM*M ttööbawK ^ае* 

«.tiatoeiiM ei awaMewa iUÄalat Mu'N»Ägut teau Май*е 

lellMWMM eähu imib AVL Väi «ш vasalli letel e*ia*ade 

^x^ejata шшш^и11ае ruhtualse Шм«*1 шсив^е^им ^л e/u 

imitee *MiÄeeatt a^llba^lde ^artal*ai^>-grj ..«eui*
»*at.^leenil ja koaeowlÄ* «*^<>*ъ®ьи1аш€ъ1уш*1 ea«dnit^Ee ^аваиш* 

UiWale Mi*6M*t»wlÜe
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I

*(ш»е «йпгквееб моАлекААМ li*<B*te ь-htuaAs* *.aata *A 

•едмМееее ев teoeaa ееероД. • sua fuAwiieei a*A4 teWuui 
> fcwottuu eMaetega. A/ü Aaaltee еедлев» oa aöikiBe #H*6eMta*

* yalsete naeAtiivaete al**->aagate aancwlt $»Brial аеВаХ jaBt.. ir- 

МВ» «ава» *g,a vAAS ^leteaaiaMleete hiSMUe***

whwb ta c:v-e*ale aoiiaie JuhtAS» huAsee,

Tabelites ua eiA-Aadc i*w#rt»lk«rttd» ja vaaaate t«.-M -*»-al

tail yotutiAVae ula ^.hjal aoAt»
Kolge 8*нге*а ^«tutUvae Alatuga C/2,7 ) ea aadawd wj»** 

utt—tuut«« j-v* V«*i ‘fa a««ti *fü* * Rtrbiij **».*« Як-е-ГЙ **##<!•

^A*aeete*t arvab» et a/ä e««l*eiw8ee wbtatakHi MeileM* 

tllvAa ^wa*H*Va*lbe < АхакшьоА va oi twbetoa Ш^Иаае» et 

toillaltlu. «-uiu ем (*3e« veataeate -duarvukt) eA aaita hAa- 

a»iM* uimAu, оса», a*„u Mte»sA teAee jaaA juM»n.e 5»*» 

^eaAtiiva* hiaaaag. кеак^йееаекв jeat aeetötte, et euhteAAeelt 

-aur UuAM veistasMieat evaAxtab hianeat^iAAae arvaaueeae veetaae 

*•1, Шм^е vdib iidh.ifiMäjtfa» ä1&^ uasx>%yt€

*4L4Mw WttÄtdLlWMl bMtitw tw* iu&X«e& leelMwetaee» tui 

iMMTfc оЧмМШь»* %«aXeb

iawliiiikaiaie erxmv&ta iaiweNi» gelfctl—lati ei 
aei4 alxa kälrilJi Ье»»* erineb Jtt toi Аии-*\1$а1.д sririiiüuat;* d.i t 

I
^itiatisleta kÄÄ^ii^eAörltüM&le Tfl*waei ом te&eM ме^ешеее Мм» 

ItolMÄ МХИбМИЖе

и1мке*"< е» keerul liiwe чем кв ^еММлтае Mäwm •» *М» 

" NtiHeMt vMMe Ml jukul <wb ne^iMAvee 1Шмейв Mitte ja
eriwl tui ом tte^eMet jull tww elluvatte wuhelleM 

sMWteMe
i-jNKMMaälM äultota jele №üua peitli vee m1xawbw$ m 

vBüaMkue Ж*»ек iouu ikOl^e ^uunmu ^ouAUliVee



- К • 

aveieeaBt aateetlM» e^aottuateot^eu, VÄltrue*

BB BgB »k ^va^tosrljMhlue VlUBeteet 7^ evaleBWM hli.aBo 

’♦ MUe tibäÄMeü jaares ев шей» eriala*» teeta*

ШОДа*» isegi edBlalabT<aUlv*4uütlva* „> lawBBewteiiaiaie»* 

ttötaje** kerletie elukata v^laweB sellal жлн* MILVMIt 

x fiaeatilat ei avalat» eriti ueur• «tesltllWMt Ma»»

i*. Uelut alaolt *>»$£« *»мй&Ъ ^atMllVee u ua^,. ,

«***•» t uätell&elt aew ев ^eejeuree tiivas $шммб^ 

(1^t4 ) 4» esleukaUtt et ^огйлЫам!*» jiMtajasae ^2itutBb»a 

«*ак*1кев11» 1^,1 v^sWaatest 4*e*t aelMK*satae
I *118 wtB ^HileeräMat к^^лаМееа ш vaja wia^.iu^te eeu* 

rei*HlBe *M.A 4М» ежшМее* et see oa tetolileelt Mäeke ,<•• 

b& eeetette* et teiae epeelt jeMtetee -еь^ы^еихежешше ua 

ÄMlteMB tUBjetei etjettlMt töttewell «MeMWMtertjety*! 

re*to оаемкеоде

*ertel*telM u*»exwter kel^Xut erxalM*

taöt«4Äli* j^esitl^vee pMJ»l 14-ших мвйшл* ^eeeie
satuti WBBtlAvwt ш КоХ^в ееввеввое 9 eriale tov

tža^eu oa svalaaÄiMž «meelte et ^artelwMsM-^eaieeteleeM 

eeiWtlBt ei Ышяв4& eriti eol ei oiOae* MNeeeeatee
ja eeeBMltoBlJ*itee ^^^‘iEijate huigus ев 

neg> tiiva» .laaäÄš awree лВеММеееа* bl?iaaa^;jtiste й!1 ем »М* 
Ж" ete hulg^M 2Уе^» еш^м^ежГ ne .otilvse лиаь^а и С^еМИ*еее 

txUitieOfc^u 21»М) i teiste aul^s a^e 2^*1 (^ultlivne Mo* 

a<M WtB®**) » 
b№sawMl^^e».>5eal^ aeMretsui seate Mtaa 

riu^ltl*VD8 а*1ш*ы1й (Mi was^bo eriela*» tow tahtel veelgi ta* 

е^йШе1а11кш»« «Mr&^Hvse aiea^ag e* ок ыв^^ишг&а so<» t»lr



HMITe ьаав, a* süütee on aoeaAweriv ашм« *ei Дее11# 1**мД» 

«м1 ju.4ul oa иле 5<Ж tuJtaJstMiet млашк sellise 

tallast osa (Ы,-^) ижевва^АавАаДгАМвД, м!мываг1и>*вД 

HUeloKA **eA taa%

лаЙе Viimas лвАкм tehta ШХоМ 4фВ reuaee аАлакА võtta 

arvreas ш>1еаа од^аеАваДаХеопА ААлквоДо eaui ^меДаеДеД шве* 

4 дДмю&^е ЛаААда ап veel иШШ Алдс^аДе arvama *н*гДе* 

«1а№ опДеаДалошвА aekreiürA ДшДе, меД aaaeS мд хА* 

умМ veteattdLaalsetelUB МмМАёмДАОекм*

u**13
1Алкве< Raissaг4а>

11 j

vartel algo q ,
t -sl»e1...*ocml i *Z 
^ticeird» J*"«ž ■
Iä^VvI^^S. *1,U«1

***•?
-17ev 
1„0

•аУе??,ь-1ye3^,3
r..vWMW*l al($- 4

■ ewMeiweeM 43 Ä
' ♦ЗйеЗ

»ekret*r i«.,o

_______

ЙЗ
Äte

«langevalt тамДАем selnavaa ДоаГвД впг^яаМ aMA , 

4*s ц * ж Д е А * 4аМамаеае1А~*Ав9<&** 

мДвеДеАеепАйе А 1 А * в е < iuae»v^a шва

Auute# Al^eu, аД 5beÄ МЮ дМкшДеаД шшаЪ ^гДеА*аА^а1^м* 

мАиеДаДаопА eetaeAMrAAe ^oMtllvse мшола»# аеаДвеД 

aga avaldeb aWWiite еД аеютДмГд ei йАшшДа vol ei ftAn.^a*

;1А4ее» 12t5, SUM ХААМтДееД a<a VaAoab, et 7«navet*, >иг*и** 

*аД*|Д*1йве .дМиж4ААаеАДе *лвва ^»А4а ев «к» йшАо, кеа waneviм 

йд^ав.;а *•♦! Дееие АААкмДеаД 4^,7>* eaae b ДдДДе 
tUvea Мппав^Ле W salle areeni ieaele<eii .
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port»! al^ox^tiaataiooni aokretuxie

Mü&o(M^xi^lbOrgaol»ataloGül uaaretäri hindab poalkdlivaelt 

N^TK teile liikaoteate Veidi Veda» (*4eSfl) #w<u!* nudoeebeat 

оШ1«Ь eaaatl t*aa Kohve posrtliv&e hinuua^u ouur ua age ü*Mä 

bu±k Vaatavalt J* 4ptl~ vaetouat^at nii konaoaoll *мл 

e®. peitel aleMgoMwtatooai kuuluvate seas* kae vaatavam 

w4tl t*O*e
даааее et оошарагва It Madevot «udw Kaneaiaw peelitn-Me 

or&eaia* koleeal üleaed oas juhtu abr&eaelb ки! bwt^jeaiuiOk» 

илУжкше* мое on abistatave imlvord neile on . .«**

UM tegevale ee&octrgia ja ka *ÄtoxaBeritad oa aad _nu^oi,., 

eile ^poolest tuleb edaaiuo» partei* ja ^ö^Uwv® ^uurt 

tähelepanu oautada juhtide autoriteedi tuetaia^le* Seo po«*e 

oesMrt aaaetto, vaM ee tto tela aaade o^eeuBd^ateabeeeMa wto- 

ntooõl tootMwfca üloae*

. «HMiMti aa tWbttee et i i Maad sataõeiuelA iÄtjBaalt
iiKki»B tiÄixlsut»*aoui eekroterie

Ada*! ieaMbleee tabeli 6 alMael üteriUmte j 

juõäbäjatal* antud poaitlivaeid nagata!weald

11 4м»^шаа juhatajale u^tau *l<Uae p«>eitlivwto ..^^иш* 

^ute miama on ainlaaalaait виагоа 1 jaostumui jaataja aetitn 

svaldated auaoat aüit«jLste 1 ^uoskoana juõeteja oa Mouau.l*=oa 

Mimtke juhte kalle kohta ^kokl töötaja ei uvaldrauu о aatHo* 

.<ot UL^Ä^ute Lelle» oäm ^arsaev&d talle V junenkaane ja X. 

Х^ваМиовьа juhatajale

6*»t jeOfctcmüa j*h.tnjsst 4*1® on adelfils^r^tilv^^uutl* 

v^d vdi iMaener*teite*lls»d. toutwjed «шсшие *>t4UA*** poetltLkVoe
Л utir.MÄr/11 VOr^sldea tkfe t »*iA <av 1^1 Miti» ääIui,a te n< tl—
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fcUveete «•nci.teoaeXX 4* xV- jsaaMfleuiejwbMteJatela ев 
«**«им*л aOrAfc^iVW hi u-wnui птгчйй^я *.i#■* +r.T-i*,».

^•rhijada VWtewlt yNtV еиХааеехы д1ае*Ш1йМ1 Ja ./1t,> i 

$ь» uiaetatuteste ,_

14t Д teualtai taotavatest ши^ахизша!^Hatast hli*i*l> 

ih tiatUvaelt suütiurižit 111 J^o«><4M^a Ju^tajasMe 1-t^r MiwVl* 

tajutust, ьк-^Меб ei gea oaa auuteiu VI Joo&*imu^-. jMU>* 

as 8MBMlMte*e Ч1*амш oa JuoataJeteie «satuti

. .-*-ktüveete lihMiea^')4. ^otheeatuieaiMi еам*»а аиихма^А» K-^X^ni 

vstei hrtj n I * ^"Vifrie &M a^^iB^XxV6üt»@ 11 1*- У 11H

•■w eeeree Ш njalae Ke tožita edwtai ewawM*® mm 

4«*г<^М|Ъ u»lla &*а^миа# Se

MM^a^souae X töötajad, aimavad tox^a моих, аж

;>ObXt*jLWÄ* «aa JaMtouw JotiataJajLee vat*

uaw^ et iorve >• MiuaBtakse väge, vöi Мвм$*1бМе -»ммбЛ 

1#Z- vaetotittte MloajrvÄ&t arv*» et t^eaaae »uütaUiMae üaa* - 

*uiKa^lte X Jeofetом?«» tõotajatelt ei aälta aru inin Mr 

^lUlat buntaalst Jaoatoaoa JuMvaJaaoee »ag* vai ев MxiUtuO» 

ea ме (шшма J*tf teile šohta kooaõiaee te^vlautie еж eat* 

Uite<l n^GatXlvaet лжжи»аа#^е JUUL Ja V ^«.оажекша tootfc jau 

oM&vad aaMtl *rdrvtae aoüta vürdiemUi tüiiHre ^ItriVM аш* 

,‘j^JügÄe

j?anaJLde a*tealaeeiaalM Ja exeKtrl£lttie«riMae JaooaaaiMi 
tuotajateat мвМ* оое1>» апа^ш&аеш 1 aee *

- uhtufölbe^ aixeMiMgtt **el teaM* ><e aelMJe J«. aa telaea a*.-aa* 

шедмйе tOMuavaa» et ж^в J*t № autoritee tee eel*toi 
WUe alluvate töMuJate МеаВеж Ja овм tovtalaioii ua* -^еш» 

vt* jadade Jahi jpreetti11 Мем Ja ümb <a1m . . ... -.aijeaae
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ы* aa^toadaso 11 j^utikauae tüütajad iu-au-vau овь J*ro£*№.ie 

juhti* aeasea poMl'^Vüe йХшшв^ <шЪавма twtiei u2*7 selle 

^öomnüiäüs tehtajetest» ae^ötilvse оХ&аы^ avulmb x#3* v&st*»- 
auto amaetoa* 111 j<* V jeasiwaa töötajad liiBtiftVLv ыешв! 

vci.ulw51sl iLOJutgBlt sjatea* K*

^ац^гшмшее 1X1 jawkocuM* teotajate uiasaa&uxlutes еггм^ма* 

tee oatak&e hee®dU tsg^slhaidl^iam ^ultlAvae uiauast, ив* jahile 

-r^;,. eelse jaoste^ust uoot&jate «^elt avaldatuks# arvesast* et 

lÄlwtes 8» hiaastakse v*s* wM M anata ase* 2>*7 Jnenirenee 

täitajatest v&mu»o w*t ^аоа^аааа juhtujasse buauüiue umL -sa* 

eelt* i1*b„ arvates м^м suusata» blüdite exitl VmI ei 

uAMtiate U»ose* leefi* sellel eebel ae eetorlteetl siauit *.. e v 

аме KaAleict*.AVl ilAMäetest* eehteileelt euexw M^sltww иш*

mäswaI mi XV ^ja*<attn^ teötej^d (11 *4^)*

7^»7Л *V а*«ммваа tautejateet aeaab cxae *#**5111# 

ee hiiirieeee* täee ae *»uuria »^elie j*asiuMe»*a tuulajate ^wlt autee 

^aaitilvaeteat airiuae^uteei;* ^#5, tvotejate^t алтеей***

ш* alaäaagti Mei teaH* *oxaleal^i auer e&a ^аеакоа^Ме

(>19t< 11 jsnemxMatiatt V «j^o^ecixiaa&t Je <7e4. lil 

j«o«öüMast) uls-uMb Va*ü* *-• ^užMitioaee» tuoWateat *o*ie*tllvl 
▲IX^jeeteat 21tZ" vM4sde et IV* ^*osaüeiÄ« JlühAli^lfiQtt* Mititttt*«ai£Äi 

^ikekAi йкед t«i

V jaaaieeeeea anaab 9üt9^ tääwjeteet oaa Juhat^wle 

^Oi»ltllwee -il^w ti^Ue .к ea ube tootal*^aru teatajate aargejMi 
^tilU.*vae хшммей^ aau juhi aahtu* 4t6 ä*Li* jeeene*uü^ 1Х^д* 

ae test väidab* et *uutd« juhti ^л*аШ tasse uiUMLdXssalt* ülejääv* 

t^otajete niw«aa^uHsahs arvasaaeka aa * ei tee*e teiste 

jLveMöiMiU** watajea evaldevuS Леоше* r-eaoaW
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.oidaikuuat ^oitüvaet tu-muai ute uSi twtajats ииХ^мь ш 

tui ag* euurAa autoriteete
VI J*o^aonnu jutistajule antud ^usiti^vxui Uinnan saes 

JaoueoMa teotajatelt oa tasuti torget 6>*2.. e 1Ж- 

toetujatest MVoldab млавмц et ^J«la* ..• ei tMauate eriti 

vul ei Dianata ulõset z-lt^ks eeltoodule valdab 7e<M eünaei est 

töötajatest ♦ et VI JeSaSeaM JUb»U»Jasao istutakse ^aa^õiib* 

asite

Tuükoja tusata aiitieerites iwauiaõl taeahl Mtajatest uaaab 

to^kajä. Juti*tujule ^oaiüiw ul^aA-iMe

ae^d «омой < ais oiiu wooümL vastava te toetsisi^rude too

te Ja te maisest täiendada aaeg* aiuüaelt ee^oewt, tOjaulete 

♦»X«kXaw e*»lQauj«te Шмав^иИж! arv^iusl iMaaeeetaete Juat^de 

oMtoriteeei itohtae
Vfi№vAAuas kifiKiiüte е^АаХетИ twotajuta ASM1

asetrde osas ebell 7 Buuaete uluasl, tuxob wSAuut et ueade 

i^ult oa aatus aateliselt еиигеемЦД piw> tllVbe id ni пеанам ja 

Juus ta Js eaeturtje äeuj^raodase aial Ja tov&eja Jaaateja eets- 

reaalne uAullae on ^orkidat et ealist hiiAMiWao positi iteelt 

üidks suuresti eluilGBVaatoriJuhtiM Ja trakwiatlda »Юм1Ье iii* 
6И-iSH?:iw> vS «UttlMMi Juhwt*J«t <Wft* * t»* feti34i^*j№SCMSO -» K* * -■ - UÄICA-.J^I 

^lutüvae uiMuaagu С77»Д^К ^«ж^1 ajel AxduBbt et 7/е6б taela* 

Utest ашшЪ tc-au iuata ЫаимеД "sl tea$ SeOe ei Ä*t*»atie 

fcuatitelat *А<ае Je-^sse* ^»a oa aiiau&uao aaltuja eeliud^.e 

w «aetu ts tooalaate uuaeto puucaulao ea Jaata JaSBe *ai aas A utu®- 
teü su *iö4.ga<it w hinnas^, wel t®a g hiut Ja vastu, .ldi$ ^**1 a*«u 

vuuetee uuuted oa oie aus, еилиеЬ teatavates vubeaartiaues lulidL 

*at«U6AlveiMM*aaAal tooõad ахдаамиЩ hirman^at wai toa” a^a



’* 2v

NÜWBe

* uiu* ta ja aaetuAtjale ea*tuus aial ев ииыгажш ^uelt*AVee 

(X ) *ääuu saltustdvlisade ^ulst^ eAaaiade teuta* 

jäte ^oU^vne «iirinanis ом aougä^ и^а*4жиа1о1жжй1»е »n*ltetoB 

treialit töid uan vastastee 1tM *xlsalt hinnwee "4 tes%

бевеве В* sotita auUmi ehltuatöulitots uodl ^ult mb suu* 

▲ев neutraalne ja iiS^atiivw h*mitm&* 3bt£U» vastuiu» te at valdab* 

et juua taju asetustjasse ehituse *lal tohutusse vlsu^MLaalt 

ja 2Д leiab* et tuda еж iu^t* eriti wi ei hajauet^ мХйее* 

■ *ia ua uluult ^е>ь kõigist vaataja tast uaririBaif Мпвмшейв 

nei teswe Järesssult kajustuvsu onnides ашшеееа teU-jB и^маа* 

üi jiua. ja ul«kuvute aiktea, елииеае uuturitaat teiste AäkiMUie

Juhaibuja MÄetäitjat txant^^di txai «▲^unataaao v en.t*AV* 

asis aaua autaj ühtida hui^aae uubajuntiaaat a»* 

aeb taiic ^^aitXlwae iuauaa^i • Ъа^аХ ajai avaiu^vaü t^aue* 

vait еажкамв j^xtlivse iUauaaea -Buutt a* ^uata etotataate» 

xljuM^ ja tJta*taxXaticU Waatawalt ja 2>tä. jaeada art#» 

aiade eaiadajateot vataub, et viuaat»ja asetäitjat Шава^ееМ 

aial jüX-u.^taKae viu aiuuat^äae Wieäe - uux*£i ш aa euMwaer* 

tarXJuätide ja Ixeätoxlatid* antud. ue^atXxroe iuaiutasS esi* 

aeatest 11^ t teistest 1üt2-e

Mjaauuatddteiji X hl&auvaa ^Guitixvseäait jaaetaj»» 

a&etaitj^t aujuadtt&e atai« *eade ^ovit auUui vö»Xtl*vse

( Z5^)t oa 3/4 väeni fcuuopu* teiste e»iuX*4a twvta* 

j^te jasXtiXvaest dl-^uaa^ast* wlia tuleb ueiou, et txetaxi* 

tast ultte Icee^X ei ale ^esitiivaelt lua^aaad Juda^ja aoa* 

tolbjet aajaadMsa a<Ui« 1/3 selle eriala teataj&test ев 
äartuMia vastuse* ära a^^stllvse hiakua^M# Mlejäaaute 

, ».уП ,г»л11 * 1 •
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МШЬаа£1~ к eewti jagaMe» > ,е4чйеевЬв*м1аеЬа ц*Мг*

tA^veala ülie^a^ate au*se eaetaL te <Дьс»*^«*а 1^-е*м»Ае tetia* 
le« VeAdi ule риыХе C>3eZ ) AuiUfie>pnd«£tt torulukksepale!* 

ale ktnau test ataub ^eaa ketita puAAAivse ciuuaa^u* 

kIMmäIic treltleAd. hiM* tovkoja JaaettiJate 7/e&* arwmuMi 

Jax^A saeb te yeaibllwae ихо^лк,,u gualisekse Aatt* Me iuMa 

peMtllwaeat aa^Ktiat ^.лш^к eAtacte erialad tsotejaa* »*w 

tettu eeeb te pingereas *tnüak stosi» х-ламшкм «*•

«Aede Wöt*J«te n*»ä aa said* жеАЛе amMM e^dkeja

JobataJa aaab ^MAtd,*vaa hAtmaaga aaaUaata* <^b*AAvaaba õle» 

autfM Jai^i МшШУэ talAa tooeAAaaa l*neMa ***u^e 

w aaisatiAvsa hianawG^» Ъ»л удаЬаавЬааШе leivii ЫЬМаб» 
j*tbaAaJ<*Aa exiAbaaaõoAAsee* vaA« šaoaad ai xuba ^<1<*ие шххАев! 

«*а Ha^AUid охи

^^aaa^üjLnaltetaiAd, luadaaaa ?OfeiUu.w-

;^f№At ^^Att^cneri па«рахс»айшве alal* ?19%^ (мЛ^ ^иахеа 

^GMxVlvae uaAtwja uejuda nuA^s) üv^uab tsaa aaata 

«e ala .aa^tee reole id*w. кмк1Ь&1 töv^v^test 

Ustest, «fc&kevatibtMri^e/itldeet Ja trüktoristlcioüt AoAab 

•awt4rt at aea aeta oa ^otAtl^va* **^*1 vMarle А$е*еев» 

buealaetHi aoedAAAvaete йх^.едо^е амгкшЦ »*а ре^ААа^аехг тем* 

iKurei&dttfie eAtil I.MauaA &«**!• 31*емм.е .MlalAaisAt aauia *<х#* 

tjiAvsa -un,«aa&u aaajuveita oa 33#Д trelallb68te 1u9^ kaava.— 

U.JalMialt ete^^edest. je 1^еЯ e<toalsfcatilAv*Juiatlv*teat väi 
*a*^jw*3>»t*iii'iAll*lHiist bou  ̂jetiaat» VAju&aataat I7t9^» **A*bt ee 

^акХкЫ-ыккд»* aBkjyejcwjBdiW alal м^Ьи«а&ае «ке*е*<ье1Ье 

«wlnavaat velul е^^шШшАси^кам&АЬ ^шшаЬамв ^hkiAii* 

äeaart vurbebGOtolee aiäA* »»dAg* ышгеаа ^oaltl^vaa dl ua^e 

омахАаека eaab la e^A^AaWatxlv^auiAelvalalt Ja »ыл.л1«
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te.ol.ž istelt tuutujatelt made vuütM*kfct), ^egatllv--

s»ld lüwld шШмм Ä ЛЙ«й Ae Koota емаМм erialast 

tüütajatelt suhteliselt v*bee lätetest Mtoekordfcolt тмажеее 

necutüvse шгшаи^и mJbieM u.eiüiu»2^t^'. meist eo seüol 

t«isu kohal*
... riti väikesed poaitüvsed eo tuoulato «ДмК»~

Afr tõutajuta arva&Äwtes -^tud р*мцгце^ая?!la etntus© fileid 

Ma mmteüaelt palju iuogeb Шаь aadseealla ucL,itllvaeld lUmmu- 

Uuio* iWtaeoSuMebiet^ m^tüveete uiuMÄ^iite шавш мывшее 

jaz^i Kuuleb «ш, Ям1е Koot* 1 од&ва oe^wtüVLeeaM

>< i(mi uvaidažMiG esau toota 1u.wläüUUl ( ^*1 ймьм^^ие 

HitojuitiMM» poMtüvset hiUMÄM^Mt ei ole toe^jl шШшо< 3j| au 

v^Mtauuae et ^oujb.ft&rneri.aae ehituse alal auiitetuKae ^(ямиоМа ^t)t 

heevitajed* eepeh (KžtM eeoMst), eiWnl rlentllT jniifrliat wWL 

jua*amee*teufcdklised töötajad ( 1>еЖ uandest) ja ehitust K>Haod 

(1>e^i lisadest)» Tlyaasteut kullaltki uüur osa ( 2*>, ) laML, 
et iMlke *U*MB auMetelw üksibätiwlte : M teetfihl iste haldas 

(v^:^Lletäiui ышг ase 43e^ ) aatakse taile pou* tüves hiaauage 
«is iahtieoata aaitabt et salle osa lalaeste Seekel w yeaie* 

aeoeül ehituse alal eetoeiteeti* vlõiw ееМшадое tüütajate 

eiovit teiausse aul juhti J&tab toodud uiuufio^Mte alMeel u^a sw 

vida,

ueüe ase.. t а»о» «uodiute erialade tüütajate tja ^jakseet* 

sete juhtide vsbeiisle žüiete uxovaute lusetataiaoiaB ataeteee 

veel erialade töötajate po^lt aated suuseeete posltlavs te 

hMwtjete (hea aaitaj^) ja «Д viis jehM ja шштамШ usy^e* 

tüvsmte Мшдш^аШ ( asib oeiAti^ja) jtdF^i te1» ^uati» 

fx*irt*rle1Me
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1* ÄseUütja
«1^1 ( 7/»W<)«

2e •^-^я^»П*1' С72#ГЛ )♦
Зе iutetaja ( t*VZ. )•
^ke 2*№йАй@8в8Шк &"’■ -■- ■• ■'--ik^;.-..’’ tiÄtiX (, i)*

5» AtoMiaefflMW turbeitiotaüt*» al*4. ( *9 J.

1e «wrtei aJugeei>Maataisael sekretär ( 2b,*, ).
-* tiitiiSlBELibi i fc i*» 6klal, к *IVel Je

3* A/ü käMtee <H&üWto (

8MMMBB -1ЙИ 1вМ8ьЛЙМ8Ь I

1e ^аЖшшжг k^e^)*
2* JužÄötšsja ашкуюЁ^яиМми» &laJL (м^е< j*
3* Juhaga
*ee j^^jLfiÄ6OIJP tewittri^*iT*iirvl*iA^ #^>* 3 C*^6-*# -J *

5» UL jaoktoMMva (58%)»

1» «tertel euLf^argyataateleQUJi. aeluet.» C<-7,>=)e
2e */ü itucatee esiswes ( iVejU-)»
3* J*eteje •••ШМв» ШеадееМ elul (ИеЗй),

ммИккУле ittivunrai
% (93,3^).
2» «*»teewn«r ( 26^56»)»
3» Jobu ..aja aeetMitju аммфехемвм alal ( «St ), 
*e JuiMitoj» asetäitja йсшие^.^. alal ( 6t,»,)» 
3« eteortiihn.iRida juäktaja ( *7,3^).



2. Л/ü kQBltee eatsiee» (! •,*. )

4» iuoiwja juüatüju

.^•Ш-тае,,, hiiüMin a laeti i

2e

'le JуЬй1б«Аj* (^,3» i4--<Že

^•Meeeew (76»Ю
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1* Juhataja ja poalaaaaar (8, ,>)* 
«• .5иб№»Дь aaetMtja nnjanmanaa 

alal С7».
■ ■ ■, 3. Vü kaaltee eaiaaee (&»> >.

• 4. Atrtal algorgantaatalooedL пактам 
ja töökoja juhataja (>>eJt )• •
Antineannr MtttMBtttöiaBlÄi siul C. **)•

1» ^ealaMMr silituse alsl* VI Jrnse
&wia juii-w tiSjki ju peslssejaejE. ss *• 
üSSiMe alul 3*

2» ^peeittSMl*l )•
3* 11 jteiK» u<üj& * L.

tiüHltalt-J^ MlsJLe JutiÄtwJS
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СбеМХ»

le Pirni nnflTMir |Щ fltlHr* - У Äift **ä! fVleO я

2. JuMtaja (õ^h»).
3e Juhataja aaat»4.tja ...tayaaarvitiw 

alal (66,5Й). 
■ 

3» ^a-Lnoenar (f>3#^>.

< attttat JtisMeje-eiaeelÄ
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3» XII jaoateuaa juhataja (1ue3, )♦

1» Juhataja ja jpeiilnaeMr (93e№)»
2e Juhataja asetäitja oaaperaaöuse 

alal (62,5%)e
3e Juhataja asetäitja majanduse alal 

ja juhataja asetäitja ehituse 
alal

4* Peains^oer turbatMttaise alal ja 
töutoju juhataja ( 46,9^)*

5* Д/ü komitee esimees ( 4>t2^)«

1» Juhataja asetäitja ehituse' alal(2%)
2e Peainsener ehitub* alal ja töökoja

' juhataja (
3e Partei sud-setsioojai

sekretär ( 12*9^)*

tirittivee aiiu.anEU «Ха—1ž

!• Peainsener (8he9^)e
• 2» Töökoja juhataja (7^*9^)• 

3< Juhataja (75^).
4. Д/ü koaitee esimees ( 44t^)e
5* bpordibaasläe juhataja ja partei 

ul^orsuiisutsiouni sekretär (33*M)*

1* P^aiaaejaer jaaaparandMse ajal ja 
juhatäja asetiutja aiojanduee alal

. (33»3^).
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3» Juhataja asetäitja ssupuTeaüwe alal 

(82е5Юо
4e Juhataja asetäitja Msjuuduse alal

<«,»< /
>• д/ü äoMtoo ee .1 mee»

1* >wtei aj^arf^äisatsioaal sekretär (15й).
2< 1/ü koiäte^- eeBLaees ( 1^A»)e
3* >*t einsener ава^атамав* alel, töökoja 

jubataj* ja juhataja aaatMtja 
^jraduae <*Д (/>»•

^oaiW-Vae Мшма^ alweli

1. Jtitateje ( jV,2%).
2* ^Hiiriaaney (96,2г )♦
3* Juhataja asetäitja ааараеавйаае 

alal (äi
n jäMäww NwletonWa* alal

>• lööke ja jahe Uje (63,5^), -

1» eeMwww *itaw alal (1^,7/*)»
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3* Juurtel alc^^^UbMtalixxil äekretar
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ÄÄlaeMeMÄllil (tetlatMjate* valvurite, Imriat ajate jae»)

1e Juhataja (1м^)е
2» i-^atoaeaea? ja juhataja asetäitja

Aajrauuse alal ( 75Ю*
3» A/ü fcnifce aalaeea ( 71t7%)«
4» Mpe^dlbaasiöe juhataja ( to*5ÖQe
>» jtwtel ait^cr^udLaütsiooul sekretär

!• *urtel algeriMiieetsltKxJL setaetar 
du^TM)»

2» ^alaeetiex* ehltaw alal ju «/*> J
keeltee esimees (

3» Tookoja juhataja* j^alauamr aoujjiorai*™- 
üaae alal ja 4»jrA>ruiLuusidti juhataja

Jutil auteadLteodl uanlaisel <ä aatttallaalt toölea а4ш11аав 
мабшгоШ u<»äuj@ tvötajata f aatttd jualla ih*hatult
j mr^wie, uu ju A^:tdjp arWBiai№3<i б^Щдв VtihattiBia^i

4ЦвамааМ| juhi ta^llidei tööle
WwMMte wal eajMavate VcsÄaaa^ru^plda ^rvuKuai juht- 

ижша iuahtae tujüah oei^-$ et ушо?ем ^asltUvee 1шзншЕ1^а 
vanaeal xal esed*. veli oa «Ärikale juhticHst ititud 

äUiiretii ^tiOtllvxae hiauang ula 4d^eaatea etelt töötaja täite 
Alla io-ee ja aastaste tõotajate ^?oolt blÄMitaiw 

tMieltklva lt kõige eaae kooaHae juhtitujat ja juhataja aw* 
täitjat sä^xmkIhw alale ^alle vanuse Ulkaal tWü* 
hižs .agi^tea vastase põhiliselt **•! tee1*»

wninaewr turUitoetaUa alal ja П Jänoirnmo* juhata ja
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<ä fo.GjL^iw Buuresaad iv*Hnd ; T>^2U leetes*
toit, Vastavalt 53eM j» 3^5ь • eelle&bt vuauaegpiippl *buxw 

jobast on uotoaa asile po&itlivse üiauan^i»
Minevate vumieegrupplde agari aed ^oatttiuvsed hlnaaa^d 

00 autod kooadlao jubüt*jsle> peaixueoetiJLe ja jubötija <.ж— 
täitjale ЮфшееаМге alal» taiete jotetMe иное aae M»»

haisetavalt wti#;1 itrnyт iiAitjxdMtäja MAht» awa 
poaiti^va-^L ulatuvad >ц .*at kuai 8%25Htile ?eaiiN-
аеоееН 37e3S*a* кша! У>»5> ®1 ja jatetaja eaHiitjal aae* 
раааайАйе alal fQ^aart taial

ulalpoul oli toodad juhtkaaua ja töollata hlnoaii^dLlaad 
auhtedL, ao^tt kolleictiivlt iunulate arlalada töötajate, uM» 
^kute tootalfitaKPude lllkwte ja erioavata sHittiUMaet*
i^npplde MditUÄioe toakre^ teete saa JubtiJkea* iiltiMtmnillate 
Etrreaoste naol» Selle paiijal saab ü«oa^l tapaa plMU ^tau* 
kate juhtide «aw&Xteedlst oix ke^u kö^laittlivi tussilt aol 
tai jataL j* alluva vuballM suhete tee aalte Mõleaad 
oo seejuMpes tuhtsad* ,



В. JUHI flöSTIiSl KÖJUtiBAVAD FAKTif*jlT

Antud osas käsitleme seda, milliseid juhi omadusi nin 

iseloomujooni hindavad koondise töötajad juhi juures ja mill.- 

ael määral need omadused ning iseloomujooned esinevad juhti

del, kellele nad alluvad» S*e annab ettekujutuse tapariist, 
millede alusel kujuneb juhi autoriteet» Viimane on suhteline 

näitaja, kuna erinevad inimesed hindava juhi omadusi ning ise

loomujooni erinevalt» 1

Ankeedis toodad juhi omadused ning iseloomujooned tuli • 
vastava intensiiv aus skaala hinnanguta jäigi reastada. elle 

põhjal määrasime esiteks töötajate poelt juhile esitatavate 

omaduste ning iseloomujoonte järjestuse ja teiseks tõotajate 

arvetes nende juhtidel esinevate omaduste nin iseloomujoonte 

järjestuse» Kainene pool vaatusest näitab neile vastavate 
andmete põhjal, kuidas koondise töötajad hindavad ШийШ 
juhi omadusi nin iseloomujooni • Seejuures tuleb arvestad! 

sl toataimeni defitsütsast, e»t» seda, et-juhid ei vaata tean 
tud nõuetele ja seetõttu töötajad peavad juhi hindamisel 

neid omadusi ning iseloomujooni tema juures väga tähtsateks. 

Teine pool vastusest annab meile ülevaate, kuidas hinnati 

tegelike juhtidel neid emadaai ning iseloomujooni, mida peo* 
takse juhil olulisteks. .

Antud probleemi analüüsime kolmest aspektist, s.o., 
kuidas kindlate erialade esindajad , öksxkute tootel ^harude 

töötajad ja rinevate vaimsegruppide liikmed hindavad juhi 
omadusi ning iseloomu j oani.

Siinjuures juhi omadustele ning iseloomujoontele antud



hinnangute esitamisel peame arvestama ada, milline osa kol

lektiivi liikmetest ühe või teise lühma taga seisab»

Tabelis 9 on koondise töötajate poolt hinnatud juhi eel

dused ning iseloomu jooned toodud selliselt,, nagu kln läte 

erialade esindajad, üksikute tootntoberede ja erinevato та* 
nusegruppide liikmed meid tähtsaks pidasid»

Vahemärkusena tuleb öelda, et kui varem nimetatud emtme- 
eo kahe aspekti osas ei esinenud lahkumnekuid vile juhi one— 

duse ning imeloomu joone protsentuaalsete positiivsete hinnan

gute summa aluselpareinusjärjeatamisel, siis erinevate vanu

se gruppide poolt antud protsentuaalsete positiivsete uinnart- 

gute sumtua phjal vile juhi omaduse nin iseloomujoone reas* 

tais on teistsugune» Selles suhtes oelmera kalw aspektini üh- 

terad ainult juhi emadus alluda samale töödistsipliinile, • 

mida nõuab teistelt ja tema oskus alluvaid õpetada» Iie jr *■» 

nud on ags erinevad» Nii cm protsentuaalsete positiivsete 
hinnangute summa alusel erinevate vanuse gruppide liikmete 

poolt asetatud kolmandale tohule juhi kaasvestlejat 
ar« suulata, neljandale kohale juhi tahe ja oskus läti vIm 

«iienduri töö ког^иАмивеа ja viiendale totole juhi huvi tõ

enda vastu, sitk<e ainult materiaalne huvi.

tabelis 9 eaitatto eedtoevate тататеввадМ* eatodajate 
urvtiemseõ koliue vihmase juhi отноиве ning хееХокЛш toote 

jL8*tovad eelnevate erialade ja tootaäslõlsade töötajate «rvt* 

musteat lahto» b<JLmesaua nimetatute arvates hinnatakse uexd 

Juhi omatoai ning iaeloomajouui protseutuaalsa positiivse 

hinaüngu almmel vastavalt 4», 3» jm 9» koto vuarlii»^to» 
tabeli 9 andmetest udeme,, et eaamlto erialede 

esindajate, üksikute tcnstMtitorude töötajate ja erinevate



vanusogwppiõe liikmete povlt hinnatakse käige кёэдатыл 
juhi allumist bti£sal« Loodist tiipllÄm ле, saidn nõuab telstr-lt 

4» tema oskust alluvaid opetaäü, maiasse! juhul peetaks»© 

oma ettekujutu juhist olu seks seda, kuidas ta tc^idab köi* 

gepealt ise töödistsipliini osas esitatavaid nõudeid» Alles 

viimase Mreelltail täitmisel võib juht nõuda tai alluvatelt 
töödistsipliinist kinnipidamist» Juhi enda isiklik ec sku u 

ea siin väge tähtis» Nii näiteks juht ei tohi hilineda, kai 
ta tahab, et keegi seda ei teeks ja teen ütlustel hiline,: j ta* 

le oleks mõju, Selle nõude esitamisel ju üe hlimatslrsa teda 
kui osa ühtsete eesmärkidega kollektiivist»

Teisel juhul hinnatakse väga tähtsa omadusena juhi õpeta* 

mise oskust* See on võrdlemisi delikaatne juhi tegevuse kui , 

tasse selle oskuslikust rakendamisest otseselt sõltub teen 
autoriteet erinevate inimeste arvamustes, Juhi õpetamise 

oskus un otseselt seotud juhtimise fraktsiooniga. Viimane 

kui üks tähtsamaid juhi omadusi ei ole mõeldav ilmu копал* 

duste andmiseta, suunamiseta, juhendamiseta ja Kontrollima* 

aeta. Suur tähtsus on õpetamise oskusega kaasas kiival к nt- 

rollimisel, kuna see tegevus võimaldab juhile vajalikku ta* 

gasi sidet, informatsiooni»

i^eltoodud kahele juhi omadusele järgnevhd kindlate 

erialade esindajate ja üksikute tootmisharude liikmete hin
nangute põhjal enam*vähem võrdse kaaluga tema tahe ja oe, ms 

viia läbi uuendusi ning juhi oskus kaasvestlejat ära kuulata. 
Neist kahest omadusena esimesena mainitud juhi funktsioa 

on seotud töömiljöö kvalitatiivsete muutustega, OeU wendLt э* 

te läbiviimine, seda just töö oi*gaitiseerirüise valdkonnas, on
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otseses sõltuvuses subjektiivsest isikust, tema harldusli* 

kust taswast ja oma erialase tööga kursisolekust. VI Imeme 
põhjalik tundmine on töö korraldumise pideva poremustamise 

eelduseks» Teise osa uuenduste sisseviimine on seotud, ob-ek- 

tiivsete võimalustega» Uue tehnika ja tefcnelMgia ralwte* 
mine inimeste töös» See aga nõuab inimeste kõrgema t krail ta* 

tüvset taset, paremaid erialaseid teadmisi»
Tabeli 9 andmetest selgub, et suhteliselt kõrgelt шлда* 

takse koondise töötajate poolt juhi oskust kaasvestlejat 

ära kuulata» Selle inimestevahelise suhtlemisoskuse^ tu dmine 

avaldab teise laiku suhtes lugupidamist» Kaasvestleja, eriti 

aga alluva, ärakuulamine on tähtsaks momendiks ju tile otsus* 

tc tegemisel ja põhjendamisel. Sageli inimene vajab, et te ca 

ära kuulatakse» Selle vajaduse rahuldamisega ta tuaneb en< 

täieõigusliku kollektiivi liikmena, teistega ее о tuna»
Viienda juhi omadusena hinnatakse kindlate erialade esin* 

dajate ja üksikute tootmisharude töötajate enneilrn arvates 
tema oskust seada alluvate tegevusele kindlaid eesmärk», Ka 

see. juhi omadus on seotud vahetult juhtiiaistegevus^a.

' Vestleme nüüd. 1 Ähemalt tabelis 9 esitatud, pestaemtee&l* 
s id hinnanguid» Kõigepealt käsitleme kindlate erialade 

esindajate suhtumise ühtedesse või teistesse juhi omadustes* 

so ning iseloomujoontesse»
Traktoristidest 80,b% peavad väga tähtsaks juhi oskust 

alluvaid õpetada» See on suurem positiivne liinnang, mida 

selle eriala esindajad on andnud juhi omadusele» 11,3:6 trato* 

toristidest peab väga tähtsaks juhi ametialase üleoleku 

rõhutamist» Samavõrra üllatav on asjaolu, et 1O,4& sell* 

eriale töötajatest ei pea üldse tähtsaks juhi hoolitsust
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alluvate ametialase tõusu eest.

ekskavaatori juhtidest enamik (84,3^) peab olulisemaks Ju
hi omadustest tema allumist samale töödistsipliinile, niida 

nõuab teistelt. Veidi väiksem osa (74,>a) nendest leiab, et 

väga tähtis on juhi huvi töö enda vastu. 16& ekskavaator^ u-ü- 

tidest, s.o. nende suurim negatiivne hinnang, arvab, et Jv- 

hiie ei ole üldse tähtis niisugune iseloomujoon, nagu püüe 

ametis edasi jõuda. Samuti nagu traktoristidest, nii ka eks- 

kavaatorijuhtidest, suhteliselt palju, nimelt 14,, ei pea 

vajalikuks juhi hoolitsust alluvate ametialase tõusu eest.

Autojuhid, kellede absoluutarv on ekskavaatorijuhtidest 

suurem, hindavad neist protsentuaalselt, enam juhi allumist 

samale töödistsipliinile, mida nõuab «öistelt. Seda juhi oma

dust peab väga tähtsaks 67,7% nimetatud eriala töötajatest. 

Suurem, nii absoluutselt kui ka protsentuaalselt, on nende 

arv, kes peab normaalseks, et juht rõhutab oma üleolekut al
luvatele.

Lukkseppade, toru lukk seppade ja elektrikute pöhiliseuu 

osa poolt (94,4%) peetakse väga tähtsaks juhi oskust alluv rd 

Õpetada» Kahtlemata vastajad on seostanud oma eriala spetsii

fika juhi fr ile oötidusege, ais otseselt õpetab neid toid» 

inende hulgast paljud ( 1õ,2%) ei pea tähtsaks juhi üuvx al
luvate elu ja tegevuse vastu tööst vabal ajal» Veidi üle 

peole (>1,8%) nende erialade esindajatest aga hindab seda

^daitsi töötavatest maaparandus tööliste st 9ОД peab juhi 
tähtsamaks omaduseks oskust alluvaid õpetada. Ьиигеам 

tiivse hlnnaagn (11,4» annavad selle eriala nrinrinjrf jäid, 
püuuele Äwt^s е^81 Jõuda.



; - в -

teavitajad, sepad (пешие absaiauturv võrreldes teiste eri

alade uuöta jäte «bsoluutarvuga oa suhteliselt üks vaikaagaid) 

peavad kõik v^a tähtsaks jdhi allumist aasale töödistsip

liinile^ aida nõuab alluvatelt , Juhi püüdele ametis otesi 

jõuda on negatiivse hinnangu protsentuaalne näitaja selle 

eriala esindajatel kõige suurem, , .
Ui lille ene tuleb öelda, et eeute erialade esindajate aate

liselt suur protsentuaalne näitaja, kellede abeoluutsrv on , 

väike võrreldes teiste erialade esinesjäte absoluutarvugy, 

omab kisama t tähendust, s,t, selle näitaja ühe protsendi tegi 

on väikses arv isikuid oma hinnangutega,
Drcnaažiiieistrid, mahemärki jad hindavad olulisema ju JL 

omadusena alluvate õpetamise oskust, <^t2< neist peab веса 

juhi omadust väga tuhtsaks, 53t^ drenaažiiaelstritest, müha* 

markijatesv suhtub ükskõikselt juhi püüdesse ametis edasi 

jõuda, Honda peolt antud negatiivsed hinnangud juhi Gaaoaste 

ning iseloomjoonte kohta omavad eespool märgitud asjaolul 

vähemat tähtsust.

Sama kehtib ka treialite, majandustöötajate, keevitajate, 

seppade, muude erialade töötajate, ehitustööliste ja kau

bandustöötajate kohta, Sente erialade esindajate absoluut
arvud, s,t, isikute hulgad, oa suhteliselt väiksemad Võr
reldes ülejäänutega, -

i^xitustöölistest 64,^ peab juhi kõige tuutsaaak i oi - 

uuseks oskust teha ka ise neid töid, mida nõuab alluvatelt. 

Sellele üsna lähedaselt hinnatakse enamikule erialade r-t»- 

dajatole tähtsaid juhi emadus!, nagu allumine saaale töö

distsipliinile, mida nõuab alluvatelt ja oskust alluvaid 

õpetada, bigenale pobled (48w4^) ehituatteHateat



juhi püüdesse ametis edasi jõuda ükskõikselt•

TreialeidtG vastajat) pidasid kõik juhi juures väga täht
saks tema oskust seada alluvate tegevusele kindlaid eesr^ke 

ja oskust alluvaid õpetada.
P*RRR(fU kõik kaubandustõotajad (97#6%) andisid positiivse 

hinnangu sellele juhi omadusele* mis näeb ette juhi allu* 

aist samale töödistsipliinile t mida nõuab teistelt* Äwik 
(95%) hindab väga tähtsa juhi omadusena alluvate Õpetamise 
oskust* 19*5% kaubandustöötajatest ei pea vajalikuks juhi 

huvi alluvate elu ja tegevuse vastu tööst vabal ajale öeda 

juhi iseloomujoont hindab positiivselt 39% nendest. oleja nud 

suhtuvad ükskõikselt mainitud iseloomujoonesse.

Adminiatratiiv-juhtivad ja insener-tehnillsed töötajad 

peavad enamuses (91» 4%) • väga tähtsaks juhi allumist samale 
töödistsipliinile t mida nõuab teistelt, hendeat d6e9% hin

dab juhi oskust kaasvestlejat ära kuulata ja 85»9% Juhi taheti 

ning oskust viia läbi uuendusi töö korralduses* Suhteliselt 

suur osa (S8t1%) ei hinda juhi püüet ametis edasi jõuda • 

11 ep: administratiiv—juhtivatest ja insener-tehnilistest töö

tajatest ei pea oluliseks juhi hoolitsust alluvate ametiala

se tõusu eest • Umbes sama palju ( 11,3%) sellel erxulsl 
töötavatest inimestest hindab negatiivselt juhi huvi alluvate 

elu ja tegevuse vastu tööst vabal ajal* lahte viimasesse juhi 
emadusse suhtub 40% nimetatud töötajaid ükskõikselt.

Kõik majandustöötajad hindavad tähtsaima juhi omadusena 

tema oskust seada alluvate tegevusele kindlaid eesmärke, aa— 

mikule neist (91,7%) <ai oluline juJii allumine samale töö
distsipliinile, mida nõuab teistelt. Pooled neist iuhisuvad 

ükskõikselt juhi omaduses huvituda alluvate elust ja tege-
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vusest tööst vabal ajal» .

Muude erialade töötajatele on samuti suuremal voi vähemal 
määral tähtsad vöi mittetähtsad eelnevate erialade esindaja
te hinnatud juhi omadused ning iseloomujooned»

Tabelist 9 andmetest ja eelneva materjali selgitusest 

näeme, kuidas üksikute erialade esindajad hindavad teatavaid 

juhi omadusi ning ise loomu jõeni» Probleemi sügavamaks tclgen- 

demiseks peame vaatama ka olulisema hinnangu saanud juhi oma

duse vöi iseloomujoone seost ülejäänutega, sest sageli nende 

vahelised erinevused on välkes d» Samuti üksikute erialadesse 

kuuluvat töötajate kontingenti.

Tabeli 9 järgnevas osas on esitatud andmed selle kohta, 

kuidas üksikute tootmisharude / töötajad hindavad 

juhi omadusi ja iseloomujooni*
• i ,

Siinsete andmete kohta kehtivad eespool toodud märku- 

N-cd»
Kuma tabeli 9 selles osas juhi omadustele antud prot

sentuaalsete positiivsete hinnangute summad ühtivad viie esi

muse omaduse ja iseloomujoone osas eelnevaga, siis käsitleme 

üksikuid loike veidi teise vaatenurga alt. JSIimelt, vaatleme, 

kuidas teatavatele juhi omadustele ja iseloomujoontele on 

antud h.1 nnangud üksikute tootmisharude töötajate poolt,
Köigr , зиигенш positiivse hinnangu juhi oskusele teha 

ka ise neid töid, mida nõuab alluvatelt, cm andnud maaparan

duse 1 jaoskonna töötajad, 84,7? neist peab seda juhi oskust 

väge tähtsaks.

Farmide aehhanisoeriialse ja elektrifitseerimise ala 

ning majanduse ja elariukosununaali ala töötajatest 8§,7? (vii

mases tolgus töötab eelnevast poole vähem inimesi) peavad



tähtsaks juhi oskust ühendada erinevate inimeste jõupingutusi* 

Juhi allumist samale töödistsipliinile, mida nõuab teis* 

telt hindavad väga tähtsaks kõik majanduse ja elaamikom unaali 

ala töötajad» Ka teiste tootmisharude tõotajad peavad seda oms* 

dübt olulisemaks»
Pooled remonditsehhi töötajatest suhtuvad ükskõikselt juhi 

hoolilsusse alluvate ametialase tõusu eest» Monde arvates võib 

see omadus juhil olla ja pole midagi, kui s^da ei ole»

97,$ farmide mehhaniseerimise' ja elektrifitseerimise ala 

töötajatest peavad juhi tähtsaimaks omaduseks alluvate õpeta* 

inise oskust* See juhi oskus on üldse võrdlemisi hinnatud koon

dise töötajate hulgas»

Kõige rohkem negatiivset hinnangut üksikute tootanisnaruce 

töötajate poolt esineb juhi iseloomujoone puhul, mille juures 

juht tunneb huvi, alluvate elu ja tegevuse vastu tööst vabal 
ajal» Nende inimeste juures võime oletada teatava piiri tõmba* 

mi st isikliku elu ja töötegemise vahele» Palju oa кв neid töö* 

tajaid koondises, kes suhtuvad sellesse juhi iseloomu joonde 

po Aktiivselt*

enamike tootmisharude töötajad peavad tähtsaks juhi oskust 
kaasvestlejat ära kuulata*

Suhteliselt kõrgesti hinnatakse ka juhi oskust ja tahet 

oma otsuseid alluvatele põhjendada* Selle juhi iseloomujoone 

protsentuaalsete positiivsete hinnangute vahemik ulatub 
et kuni o>,1^*ni* '

• SnamHFälwi samaselt peetakse tähtsaks juhi püüst end 

arendada erialaselt* maaparanduse 1 jaoskonna töötaja* 

test hindab seda jahi iseloomujoont väga*

Paljude tootmisharude töötajad suhtuvad juhi püüdeьье
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aineti e edasi jõuda ükskõikselt . öamuti antakse sellele juhi 
iseloomujoonele rohkesti negatiivseid hinnanguid.

Tabeli 9 kolmandas osas on toodud andmed, kuidas hin
davad erinevatesse vanusegruppide s s e kuu
luvad-tööta jad juhi rwflmnl ja iseloomujooni,

hagu varem mainitud, esineb siin erinevusi protsentu- 

tilsete positiivsete hinnangute mmmade põhjal paremusjärjes

tustes võrreldes kahe eelneva osa paremusjärjestustega, 

. Alla 18 aasta ja 18 aastased töötajad hindavad juhi 

oluliste Omadustena oskust kaasvestlejat ära kuulata ja püüet 

end täiendada erialaselt,

. namik 19*20 aastaseid peab tähtsamaks juhi oskust 

alluvaid õpetada, Uima olulisena nähakse ka juhi omadust 

alluda samale töödistsipliinile, mida nõuab teistelt,

Järgi ime vanuse^upp, s.o, 21—22 aastased, hindavad 

kulge kõrgemalt juhi huvi töö enda vastu. Selle omaduse kör- 

vul on nende arvates ka oluline juhi allumine samale töö
list tl .liinile, mida nõuab teistelt, 21-22 aastastest 1/4 

ei pea vajalikuks juhi omadusena hoolitsust alluvate ameti

alase tõusu eest,
23*24 aastased peavad väga tähtsaks juhi allumist sa

male töödistsipliinile, mida nõuab teistelt j® oskust allu

vaid õpetada, • . .
Üle jäänud vanusegruppidesse kuulub suurem osa koondise 

töötajaid*
ö6,2^ 25-30 aastastest hindab kõige.positiivsemalt ju- 

il allumist samale töödistsipliinile, mida nõuab teistelt, 

t3 nendest peab vajalikuks ka juhi alluvate õpetamise os

kust, 12f зц 25—30 aastaste arvates tahtis, kui juht
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rõhutab oma ametialast üleolekut. K),5$ sellesse vanuae^rup* 

pi kuuluvate töötajate arvates ei ole üldse oluline juhi 

hoolitsus alluvate ametialase tõusu eest.
Ka 31*35 aastased töötajad hindavad kõige kõrgemalt eel* 

nevat kahte juhi omadust. 46, 4g nend st ei hinda eriti j uni 

püüet ametis edasi jõuda.
3 ^0 aastastest 9%W peab juhi olulinanaka omaduseks 

allumist samale töödistsipliinile, mida nõuab teistelt* 

65, & neist hindab väga tähtsaks juhi oskust kaasvestleja t 

ära kuulata . 43,> 36*40 aastastest töötajatest eakteli üks* 
kõikselt juhi ametis edasijõudmise püüdesse.

. Vi Linasesse vanusegrupp!, ao. ule 40 aastaste töötajate 
hulka kuulub arvuliselt kõige rohkem kooncd.se kollektiivi 

liikmeid. peab väga tähtsaks juhi allumist samale töö* 

distsi pliinile , mida nõuab alluvatelt. Peaaegu sama pa^ju 

(87,6^) selle vanusegrupi tööta j did hindab juhi oskust al
luvaid õpetada. 1?,4$ üle 40 aastaste töötajate ei liinda 

juhi oskust ühendada erinevate inimeste jõupingutusi.

Eeltoodus näcpjne neid juhi omadusi ja iseloomujooni, 

milliseid hindavad koondise kindlate erialade esindajad, 

üksikute tootmisharude töötajad ja erinevate vanusegrupi- 

de lii. jae d. Osa neist juhi omadustest ja iseloomu joontest 

on seotud juhi funktsiouniüpgä, osa te..is sulitlemxsp . 
ja osa tema kui töötajaga.

Peame nentima, et juhi hindamisel on oluline võtta 

arvesse kõigepealt neid omadusi ja iseloomujooni, mis on 

seotud juhtimise funktsiooniga. Sellele järgneb juhi saati»- 
nune oom töösse ja tem* suhtlemisoskus.

honedlso söötajate hinaangutos jahi onacteetele ja

kooncd.se
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iseloomujoontele esineb üsnagi olulisi koicurisie Arene* 

nui hinnangute tõrval on ks rohkesti neide nida ioeAoaaaa* 

tsb ebaõige uru saamine juhi funktsioonidest* Viiasste anujad 

hindavad juhi omadusi ja iseloonajooni vastavalt ons aruneuJk»* 

dele juhi vahekordadest alluvatega*

aljud töötajad naevad juhis töökaaslast* kellele esita** 
takse vaatavalt sellelt tasemlt nõudeid*

Tabelis 1u on koondise töötajate hinnatud juhi и.иасиаеП 

ja 1 sel о<ммЦ ooncd paigutatud selliselt* nagu kindlate erialade 

esinusjad neid tähtsaks pidasid* võttes alaseks protsentuaal* 

sete negatiivsete iunnangute ашапаа* tühi овоои»» vui isexoo* 

mujocaae taga on sulgudes näidatud ees koht* mille juhi onauus 

vdi iseiognujoob sai protsentuaalsete positiivsete hinnangute 

uumma alusel*

Juhi Otisouste ja iseloomujoonte negatiivsete hinnangu* 

te saamade restamisest lähtudes* näeme, et kindlate eriala* 

de töötajate grupid on andnud juhi huvile alluvate eluga 

tegeleaiseks tööst vabal ajal kõige rohkem negitiivseid hin* 

nanguid* Paljude, erialade töötajate arvates ei ole sellel ju

hi omadusel (iidse tähtsust* Võrdlemisi suur cm ka nende pj ot- 

sent e kes suhtutud ükskõikselt juhi omadussfc huvituda allu • 

vate elust ja tegevusest tööväliees sfääids»

Tabelis 10 loetletud erialade esindajatest võrdlemisi 
suur hulk nii protsentuaalselt kui ka absoluutselt ei pea 

üldse tähtsaks juhi püüet ametio edasi jõuda, hoolitsust 

alluvate ametialase tõusu eest, ametialase üleoleku rõhu* 

tärnist ja pakust ühendada erinevate inimeste jõupingutusi.

üimetatud juhi emadnsed ja iseloomujooned ei ole 

kindlate exialsde töötajate teatavate inimeste silmis ^ld.se



vajalikud* Paljud suhtuvad aga neisse ükskõikselt»

Tabeli 10 järgnevates osades <m esitatud andined, kuidas 
suhtuvad eespool toodud juhi osadustesse ja iseloomujoontesse 

üksikute tootmisharude töötajad ning erinevate vanneegrÄpplde 
liikmed» . . .

Vaadeldes erinevate anusegruppide liikmete protsentuaal

seid negatiivseid hinnanguid, näeme neoientöte töötajaid 

arvamustes juhi omadustele ja iseloomujoontele ^inimeliselt 

suuri hinnanguid» nende hinnangute taga on väike arv ml esi 

ja juba mõned erinevad arvamused mõjutavad oluliselt une 

või teise juhi omaduse ning iselooma j ooee protseatMalset 
suurust».

Meie arvates mõjutab protsentuaalsete hinnangute summa* 

sid ka erinev vanosegruppide arv vön eides erialade ja toot* 
lüishorude arvuga» Seetõttu üksikute osade wrvutamixie on з ..в* 

kendatud , kuid tervikliku pildi saamiseks on vajalik jälgi

da konkreetsete osade piotsentuaalsete hinnangute oaataÄtt j- 

si ja suhteid» •

Tabelites 11 ja 12 un esitatud andmed tarnal põhimõttel 

kui tabelites 9 ja 1ü» Vahe on selles, et nüüd koondise tõo
tajad hindavad konkreetsete juhtide ena 
duši j a xsellomujooni sõltuvalt oma eti* 

alast, tootmisharust ja vanusest»
Tähtis on kõrvutada tabelite 11 ja 9 ning 12 je 11 vaste—' 

va te osaae ansmeia»

Tabelist 11 näeme, et kindlat# erialade esindajate prot
sentuaalsete positiivsete hinnangute summad# põhjal reastu
vad koondis# juhtide maidsaed ja iseloomujooned teisiti, kai 
reatusid. samade erialade esindajate poolt soovitavata Juntide



protsentuaalsete positiivsete hinnangute summade alusel• 

tasuti 11лшеЪ, et koondise juhtidele antud omaduste ja хао* 

loamjoont* protsentuaalse positiivse näitaja on väikse». 

Selle arvel oa enoronennd vastavalt pr otseatus alus negatiivne 
ja neutraalne näitaja, briti on muutunud viina eo osatähtsus 

hinnangutes, .
Niisiis tabeli 11 andmetest lähtudes võise väita, et kiud?* 

läte erialade esindajate >ositiivee h1iwi8ig| järgi nen
de juhid alluvad manale töödistsipliinile. Liida nõuavad öis
telt, Ml 59,4% traktoristide arvates on nende juhil eee sun
dus kindlasti, 1 j,NB selle eriala esindajatest aga leiab, et 
nende juhil ei ole nimetatud neetust, 30,2% traktoristidest 
ei oska delda, kas nende poolt allub sansle töodistsi 
mida nõuab teistelt või ei.

Üle 4/5 (r»3,1%) admixd.atratiiv*juhüivLtest ja rnsene:-* 

tehnilistest töötajatest väidab, et nende juht allub sanale 

töödistsipliinile, aida nõuab teistelt, Ninetatud juhi отвив 

saab nende käest kõrgeima positiivse hinnangu, •

Teisel kohal on jutil NBunorineel, raami ke erialade eri»* 
dajatest umbes poolte arvates on nende juhtidel bauaarikneelt, 

traadina autojuhtidest t
jasoont või ei ole.

Kolmanda juhi omadusena järgneb oskus teha ka lae neid x 
töid, Mda nõuab alluvatelt. Selle enadnoe olene ao laa ei kahtle 
71,2^õ autojuhtidest, äee on kõrgeim positiivne hinnang копкк 

reetse eriala juhile, Pooled treialitest valdavad, et aen< 

juht ei oska ise neid töid, mida nõuab alluvatelt, 
le eriala esindajate arvates see onoeius nende juhi) ua kim - 
lasti, Suhtelisät Pajude (22,9^) eioikavastorljtihtldeat
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leiab* et nende juhil puudub eespoolmainitud oBsdBS.
Neljas koht kuulub juhi oskusele kaasvestlejat ära kuulata.
1ДЛ autojuhtidest ja 51*M ehitustöölistest* ei tea* kas nen

de juhil oa kannatust neid kuulata või ei ole#
Kindlate erialade esindajate protsentuaalset© positiivs-te 

hinnangute emaaade Järr^L viies koht kuulab ühele olullBeim* 

le j uid. (saadusele , s.o. tahtele ja oskusele viia läbi uutuiau— 

3i töö korralduses. ?2*1$ a<jaixd.^tratiiv**juh\.j.x teet ju i e* 

normtehniliste st töötajatest annab oma juhile niisut-iuse ees* 

ause. See ев üheks paremaks näitajaks* mida küllaltki шш 

G^upp inimesi arvab oma juhatajatest* Mitmete erialade tõo

tajad leiavad* et nende juhtidel ei ole tahet Ja oskusi viia 

läbi uuendusi töö korralduses. Äljud Jäävad selles Ывпевем 
neutraalseks.

Järgnevas analüüsime tabeli 11 teises osas esitatud and* 

asid * kuidas üksikute tootais harude töötajad 
Undavad ons juhtide omadusi ja iseloomujooni. /-

Maaparanduse I Jaoskonna töötajatest 6>*^/- arvates on nro- 

de juhil kaasvestleja ärakuulamise oskus .See on suuraa .prot* 

sentuaalne positiivne Menang eelis töötajate grupi poolt 

53И* nendest ei oska öelda, kas I jaoskonna juhatajal on оен* 

kust ühendada erinevate inimeste jõupingutusi või ei ole. 41*40 

meparanduse I jaoskonna töötajatest aga kindlalt näitab* et 

nimetatud omadus nende juhil on. Eelnevale lähedane olukord 

kajastub ka hinnangutes juhi püüdele ametis edasi jõuda.

Zb. maaparanduse II jaoskonna töötajatest peab oluli* 

samaks овш juhataja emadustest allumist aasale toodietstpi lint* 

le* mida nõuab teistelt. 64*^ selle jaoskonna liita etest ei

i
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oska öelda, kas nende juhataja hoolitseb alluvate ametialase 

tõusu eest või mitte. lenda (ka mõne teiste tootmiaharude töö* 
tajate) arvamise järgi $4,4% ei tea , kas juhil <m huvi allu* 

vete olu ja tegevuse vastu völ ei ole, Samal ajal >9,4% II 

jaoskonna töötajate arva naisest selgub, et nende jahil on os

kust ja tahet oek> otsuseid alluvatele põhjendada,

1й|еяа*м III jaoskaana juhatajal jä&b 2u,3 selle jaam* 
kärni töötajate arvates see juhi omadus vajaka* 3MW

hindab positiivselt juhataja oskust ja tahet отв otsuseid 

alluvatele põhjendada. Üldiselt aimavad III jaoskonna töötajad 

rohkesti negatiivseid hinnanguid, I4ii 40,^ selle joosaonnfo 

liikmete arvamuse järgi ei ole nende juhil huvi alluvate ♦ lu 

ja tegevuse vastu toost vabal ajal, Suur on ka kaubunuuser 

tõotavate inieste hinnangu järgi nende juhi puudujääk nime* 

tatud iseloomujoone osas. 40,9% kanbrmdmnes töötavatest ini
mestest väidab, et nende juhil puudub huvi alluvate elu js 

tegevuse vastu tööst vabel ajal.

Maaparanduse IV jaoskond hindab i ürgemalt juhi oskust 

teha ka ise neid töid, mida nõuab alluvatelt, 61,1% selles 

tõotavatest inimestest leiab, et see omadus on nende juhil 

kindlasti, 20% IV jaoskonna töötajate arvates nende juht rõhu

tab oma ametialase käitumisega üleolekut, üldiselt koondises 

üksikute tootmisharude töötajate arvamustest oma juhtide koh
ta ilmneb, et need võrdlemisi suuresti rõhutavad oma ameti

alast üleolekut. Selle osas on antud üksikute tootmisharude 

töötajate poolt rohkesti negatiivseid hinnanguid, mis vii* 

tab Maolt juhtide ametialase üleoleku rõhutamist,

- 77,3% turbatootmise I jaoskonna töötajate arvetes cm 
nende juhil oskusi teha ka ise neid töid, mida nõuab alluva-
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telt. Belle jaoskonna liikmete arvates puudub jeenckt 

juhil huvi alluvate elu ja tegevuse vastu tööst vabal ajal, 

Sama palju 1 niue sl ei oska öeldavas nende juhil on nimetatud 

ев*б vöi ei ole» 1/3 T jaorirmra töötajate arvates needa 
juht oma sõnade ja käitumisega rõhutab ametialast üleoleku 

biin tuleb märkida, et turbatootmise V jaoskonna tööta

jatest. ei oska öelda, kas Meie juhatajal oa püüdu eestis eds* 
sl jõuda või mitte»

Turbatootmise И jaoskonna töötajatest arvab 65,4^, et 
nende juhataja kolge hiinatovsmoks oskuseks on kaasvestleja* ''■/■■ - • 
ärakuulamine.

e^ou.itsehhi töötajatest 75eW& peab oma juhataja juures 

oluliseks võrdväärselt tema ai landi et samale töödistsipliinile, 
mida ^Biöuab alluvatelt ja oskust kaasvestlejat ära kuulata» 

kuuronditsehhi juhatajal puudub 27,3/ töötajate arvates oskus 

teha ka ise neid töid, mida nõuab alluvatelt» Sellega 1 libedalt 
asetud sm tea teine juhi emadus, ni eit oskus alluvaid õpetada» 
23,5^ remonditsehhi töötajatest väidab, et nende juiiat Л < t. 

ole seda oskust» Siin juhi puudulik oskus teha ise neid töid, 

mida nõuab, alluvatelt tingib ka puuduliku alluvate õpetasid * 

e*W/ ^Õigepealt tuleb osata lae, siis saab alles teistele

' Tige palju* *e*düdwHe* toötejsd ei eele del*» *• 
nendst. juhtidel on puust astetis eciaui jõuda vöi ei охе» *.*<< h 

vwüui^jarudi» töötajate neutraalne hinuan^ salle juMi oaMiaaa 

kohta on ацигет, i teistest niMüugutest» мо4а moüüeti võib Ua- 

taval mägral põhjendada *t kullaltki paljud koundisa
töötajad ai tarn* hästi oma juhte» tiae järeldms em lleswwl to



COSpOOle /

ixinevate vanuee^ruppide lixknete protMÄtnaeleete p%*X- 

tüvaeta iii*..tin(5ut<3 ишшк*а alusel r^Mukeid juhtida oKkidu- 

*•4 j<n iaelooaujoonfeu järtMselti

* аШв1м saeale töödistsipliinile, mida noua¥ taietel t,

* oskus kaasvestlejat ära kulata, .
$ r ’

* oskus tehn ka ise neid tulu, aids nõuab alluvatelt,
*» tuijO fjO OSiCUS vi ta iiibi uuexiuubi töö kö$3»tildU&*K,

* eeta» ja tehe «в ütluseid alluvatele pühjeedaoi
21-22 aastastest ISeSS hinoab oau juM oc&ust t*oa вехи tõin 

aida näeiab alluvatelt, 26tz> neMest vaxuube et Made juhil 
puudub huvi alluvate ©lu ja tegevuse väetu töuet vabai e„ ai* 

2t^ selie&t vuuuaegrm^itit arvab oaa juhMbujaabt et aea *i 

boulitae alluvate «Mtialtise tõusu eest,

- 65^8 2>»Ju aautetitest on aeisukohal s <t ueuck) € xj.ül

säinale uuöuistaipiijLnile, üida uöuab teistelt ♦ 2pt4, «elle 

vanusetdE*upi lütoasbest leiabe et teoa vahetul juhil ев м** 

uue rdbutadu ива aaotiuluÄt üleolekut* 2>*3® aastaste tööta

jatest 22»J@ егмЬвЯе мМв jaht ei hooli alluvate ÄaetiBla* 
sa tuusa eest* . •

31*35 aastaste töötajate suuriöast negatiivsest Manan- 

just, 25t9 ев andnud s^Ue, väidab, et juht ei tunne huvi 

alluvate elu ja tegevuse vastu tööst vabal ajal* rinevate 

vanasegruppide liitoaete hulgas daaineerib selle juhi oeaduse 

punduniise tõttu negatiivne hihnange

2513& - aastaste nega tiivse l Innangu järgi iluna!,
et nexide juhid rõhutavad oma ametialast üleolekut, hellesse 

vanuse gruppi kuuluvad töötajad hindavad <4sa juhtide oskust
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kaasvestlejat ära kuulata.

Ült 40 aastastest 62*4% hindab oma juhi allmrilst aunale 
töödistsipliinile* aida nõuab teistelt*61*4) neist leiab, et 

juhid* kellele üle 40-aastased alluvad* oskevad ka ise teha 

neid töid* mida nõuavad alluvatelt. Küllalt suur hulk selle 

vanusegrupi töötajatest ei oska anda hinnangut оюв juhtide 

mitmesuguste omaduste ja iseloomujoonte kohta*

Tabelis 12 on esitatud andmed vastavalt kindlate eriale, e 

esindajate* üksikute tootmisharude töötajate ja erinevate 

vanusegruppide liikmete hinnangutest juhi ree ii ete Ja ise
loomujoonte reastamise aluseks on vöeted protsentuaalsete 
negatiivsete hinnangute suunad. Sellest näeme* milliste ju

hi omaduste ja iseloomujoonte vajakust tunnevad koondise 

töötajad»

üsnagi paljude kindlate erialade esindajate arvates ei ole 

nende juhil huvi alluvate tegevuse vastu tööst vabal ajal • 
Seetõttu juhi huvi puudumine on tingitud suure negatiivse 

hiimangn* Samal ajal tuleb märkida* et mitmete erialade pal
jud esindajad ei oskanud öelda oma juhi kohte* kast tal on 

huvi alluvate ela ja te evuse vastu tööst vabal ajal vöi ei 

ole.

Teisel kohal on negatiivsetest hinnangutest see* et 

suhtelised paljud kindlate erialade töötajatega juhid vMiste 
vad oma ametialast üleolekut. 18*3% traktoristitest leiab* 

et nende Juht rõhutab osa ametialast üleolekut* uksi .ute toot
misharude töötajate poolt antud protsentuaalsete negatiiv
sete hiimaagirte enamad ema Juhtide kohta viisid selle juhi 
negatiivse omaduse esikohale. Tabeli 12 kaks kõige n ; tii -
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semat hinnangut on vahetanud kohad, t

Erinevate 1ron—fiiuipl iti liikmete pretmeetmeei eete 
negatiivsete hinnangute summade alusel leiame* et negatiiv* 

•etest hiimanguteat kuulub patini koht juhi еев*еаве1е* ais 

rõhutab teeB ametialast üleolekut. Sellele negatiivsele hin

nangule järgneb juhi omadus huvi puudumisest alluvate elu 

ja tegevuse vastu tööst vabal ajal.

Seega koondise töötajate poolt peetakse nii juhi oma

duste ja iseloomujoonte kui ka oma vahetu juhi omaduste ja 

iseloomujoonte juures tähtsaks rida nõudeid* millistele juht 

peaks vastama. Koondises on kõige kõrgemale seatud juhi allu* 

mine samale töödistsipliinile* aida nõuab teistelt , bamal 

ajal juhi omadused * mis on otseselt seotud juhi funktsiooni 

täitmisega* on tagaplaanil,

Sotsiaalse planeerimise seisukohalt on oluline teada* 

et kui juhid ei tunne huvi paljude alluvate elu ja tegevuse 

. vastu tööst vabal ajal ja kui nad näevad töötajas ainult 

töötegijat* siia on selge* et see keskkond ei ole selline* 

kus kujuneb isiksus, Siin ei olla huvitatud isiksuse iseloo* 

mujoonte ja omaduste süvendamisest või muutmisest ning tema 

eluprobleemidest, Inimene tahab olla hinnatud laitto ainelt 

tööalaste vÖi ete* vald ka isiksuse omaduste poolest, oi* 

lektiivis on vaja jõuda selleni* et iga tööline leiaks сев 

võimete ja omaduste alusel teatud positsiooni kaaslaste hui* 

gas, See peab toimuma ühiste ettevõtmiste käigus.

Kokkuvõttes vöiw öelda* et koondise töötajad hindavad 

juhtkonna poolt juhtimise funktsiooni täitmist võrdlemisi ta* 

gasihoidlikult, Seevastu juhti lad. töötajat iselooeustrtetoe.



potiitliVeeralt, ¥11жше kehtib ka juhtide suhtlemisoskuse 

kohta, üldiselt ilmnes, et tegelikud juhid oa erinevad võr
reldes sellega, millistena töötajad neid sooviksid nnhae


