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TÖÖJÕU ЕГШЛДЕЕ PÕHJUSTE JttlALÜÜS

SISSEJUHATUS

Tööjõud liigtXb tUiiskonnaö nitnosuguatGc suundades, võimalik | 

on töötajate siiixluaino ühoot rahvamajmdunharust teioe, ottcvõt* 

toot ottovottooso, mürkiLiioviiürno on ka ottovottooiDono iinlror- 

paiknerince Võine oriotoda nitnoid tööjõu liilcuniso vornct

1) donof^-u'hiline liikumine- (penoionilo ninok, ourn, kainus» 

ajatoc-nlotuöoo kutaunino jne,);

2) ootaiaulne liikunine (maalt linna või vootupidl, õppima ninok, 

edutamine ametiredelil, jno»)$

3) najmduoliku struktuuri nuutuotoot ja tolniiliDGut prof^osist 

esilekutsutud liikuiino (uute erialade toko, töötajate orvu 

muutumine orinevatoo tootniclõikudeo jmoe)|

4) organioeerinata liikumine ( lahlcuaino onal soovilt vaüünda- 

nino töödiutoipliini rlldkuaioo tõttu jnoe * kaadri voolavus)»

Köln ooineDt tööjõu liikumice vami on paro*GH6itad 
eod» Ilad on planeeritavad ja рх*одаооо!tavad» lülitudec ebaiikkoiÄ- 

na kooooeiauot; majandualioru, linna, ettevõtte jne» tootiutater^)- 
VUDQ nUUtnatOOt•

neljas tööjõu liikuni ae vom on plaanipüratu» Kujanduali avd 

ja ka Dotaianlooot uopoktist on kaadini voolavus ettevõttele UI* 

dieolt ebasoovitave Töötaja ja ettevõtte vulickorra alusel lcii.lt— 



lodes kutsuvad kaadri voolavuse esile peamiselt t

1) töötaja raliulolematuso ettevõttega (töötingimustega, töö 

organiseerimisega, palgaga, suhetega, odutonisoga jne*);

2) ettevõtte rahulolematus töötajaga ( madala kvalifikatsiooni, 

vääritu käitumise, halva töödistsipliiniga jne*)*

Helenad põhjused solgitavad, milcs ülal on kaadri voolavust 

iseloomustatud üldiselt ebasoovitavana* On ju töötaja nhaok töö

kohale, kus ta saab oma võimeid paremini rooliGoerldr, samuti 

ettevõtte vabanemine raittesobivaot töötajast positiivne• liii töö 

eiiGoc, töökollektiivide kui ka töötajate isiksuse areng oi ole 

vool saavutanud taset, kus võika seada sild, likvideerida t :ic *>tl 

kaadri voolavus kui tööjõu liikumise stiihiline vorm* Kaadri voo

lavusest on aga saanud neil tõsine probleem peaaegu igale ette - 

võttele, kuna praegustes noastaapidoo ning tööjõu defitsiidi 

tingtiiustoo häirib voolavus tunduvalt tootmist ning üha enam ka

kollektiivi sotsiaalset olu.

Tööjõu organiseerimata liikumise peamine 1 t 0П töölt

lahkumine omal soovil*

EKP KK Kirjastuse trükikoja töötajate ankeedis oli eolt tud 

kolm küsimust töötajate arvamuse väljaselgitamiseks töökolia va

hetamise osas*

EKP KK Kirjastuse piires töökohta vahetada pidus täiesti 

võimalikuks 8,6 £ küsitletuist, 17,6 % leidis selle võimaliku 

olevat, 73,3 töötajaist oi kavatse vallatada töökohta ettevõt
tes *

Kirjastusoet lahkuda, kuid jääda polügratifiatööotisjoo töö

le peab täiesti võimalikuks kümnendik töötajaist, viiendik ar - 

vab selle võimaliku olema, 70 oi kavatse valiotode kohta poid*» 
graafiatööstuse piires*

Kolge rolikon on lalikumiskavatsustega noid töutajid, kellel 
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on moto lahkuda antud ettevõttest ja üldse polügraafiatööstu

sest t 17»1 8 Idisitlotuiot peab ooda täiesti voimalilcukD,21,08 

võimalikuks ja olnult 61,1 % töötajatest kavatseb truuks jääda 

polügraafiatööstittjele.

Olukord, leus roliken kui iga kolmas (täpsemalt igast viiest 

koks) trükikojas töötaja on potentsiaalselt polügranfiatööatu- 

noot ja seega ka ettevõttest lahkuja, on kriitiline• briti te

ravneb olukord selle arvel, et Ura kavatsevad minna nooremad 

töötajad i korrelatsioon üraminekukovatsuoo ja vanuse vahel on 

r * -0,24, Keskmiselt iga neljas potentsiaalne lahkuja on noor, 

kellest trükikoja kaadri perspektiive silma pidades kolge cnan 

puudust tuntakse, Olukorra kriitilisus suureneb veol selle ar

vel, et polügraafiatööstusest lahkumist poovad voinallkuk li

gi pooled spetsiifiliselt trukitöölistest : 49 8 ladujatest , 

küljandajatoot ja 40 8 trükkjjateot» 4& 8 broSoceijategt, гзш1- 

nalvoltijateat ja köitjatest, Kuid ei lahku ainult tUüüsod - 

lahkumist peavad võimalikuks täpselt pooled insancr^jpctciallst л 

dost, vmaainsanor-opetsialistidest, telmik-tohnoloogldoDt, vt>- 

namdispetoeritost, TKO kontrolöridest; 47 у kõrgena astme juuti

dest, peaspetsialistidoot, osakonnajuhatajatest jne, 50 % mine- 

riteot tahavad lahkuda EKP KK Kirjaatuaeot ehkki poovad võima
likuks jääda polügrwflatöüotusooe PolUgraaflatööctuaoöt talwall 

lahkuda 44 8 arvofinantoporsanaliot ja 42 8 nuudoat ITP ja too- 

nictujate esindajaist. Kolge dreetilisem on olukord elektrikute 
eriala rühmas ( x * 2,4) t kümnest uuritust kuus peab lahkumist 

tüleoti võimalikuks, veel kaks võimalikuks.

Tabel 1 annabki ülevast о EKP KK Kirjastuao trükllcoja töö

tajate kavatsuste kohta töökoha valietamiso suhtes, ICeskminc hin— 

nong (x) kujuneb kolmest võimalikust i 1)lahkinlnQ on täiesti 
võimalik (x*3), 2) lahkuaino on võimalik (&2), 3) ci kavatse 
lahkuda ( x *1),
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EKP KK Kirjastuse trükikoja töötajate kavatsused 
töökoha vahetamise suhtes

Tabel 1

-I

П1, :
—_  Lahkumise põhjus

i laia

Tahan vahetada 
töökohta EKP KK
Kirjastuse piires

!•

...... ..... .....
Tahan vahetada 
töökohta polü- . 
graafiatööstu- j 
se piires
1

Tahan lahkuda 
polügraafia* 
tööstusest

X ■’

*1

1. Laduja, küljendaja 1,3 26,6 1,5 34,7 1.7 48,9
2, ■$ Trükkija 1.3 23,5 1,6 38,3 1,6 40,0
3. Vastuvõtja, pakkija 1,5 40,0 1,2 15,o 1,4 21,1
4, j Eetuseerija, kopeerija 1.3 16,7 1,2 16,7 1,1 5,6
5. Fotograaf, komplekteerija 1,2 22,2 ' 1,0 М» 1,4 33.3
6e Broneerija. masinalvoltija, kaanetus- 

masina juht, köitja 1,8 50,0 3§>9 1,6 47,6
7. Monteerija, tehnik-monteerija 1.0 ee 1,0 w 1.3 16,7
Ье Seadistaja, treial, lukksepp, remon

dilukksepp, freesija, keevitaja jt. 1,2 24,3 1,3 28,6 1,6 29.0
9. Elektrik, a^utööline, exektrimontöör, 

elektrik-mähkija 1.1 11,1 1,8 75,0 2,4 80,0
10* Abitööline, raa iiulat uuripre asija, trans

porttööline * 1.3 25,0 1,3 25,0 2,5 75,0
11. ülejäänud töölised 1.2 20,0 1,2 20,0 1.3 20,0
12. KL.-ci?.a astme juhid, peaspetsialist, 

os konnajuhatajad jt. 1,1 6,3 1.3 23,6 1>5 47,2
13. Insener, spetsialist., vaneninsener- 

spetsialist, tehnik-tehnoloog, vanem- 
dispetser, TKO kontrolör 1.5 33,3 1.7 40,0 1,7 50,0

14, Meister je vanemmeister 1.6 40,0 1,6 >0,0 1,6 33,3
15. Aive-finantspeгвona1 1,b 44,4 1.3 22,8 1.6 44,4
16. uud ГГ? ja teenistujate esindajad 1,4 36,4 1,3 2510 1.5 42,1

Üldine keskmine 1,3 26,2 1,4 29,7 1.6 38,9
I

Mehed 1,2 20,7 1,5 36,3 1,6 44,4
Haised

1............ —_____ ....... *___________________ „.™
1.4 30,1 1.3 25,0 1.5 34,8



Potentoia laete lahkujate px*otoont on arvootatuü kaht esineot 

vaatuse varianti eoliGtanutoot»



7.

I PÕHJUSTE AHAbtitiS, Ш5 VÕIVAD TUJGIDA TÜÜTAJATE 

LAHKUMISE EKP KK KIRJASTUSE TRÜKI .OJAST.

1# Kolge aam põhjustab tüütajata * eriti rrooato, ürcrUno- 

kut trtMloojoat roliulolomti^ palgaga#

Palk oi rahulda (x * 2*1) * ооо9оп üheks poan oojco lahku- 

mispohjusoks 40*6 % tüütajatoot (moos tost 45*79 ja naistest 

35*3 9)# Vool 28,9 % töötajaist poovad cioda küll mitte pean"aoks, 

ода siiski kcvlukaks põhjuseks# Hood kaks truppi kokku moducta- 

vad pooaogu 3/4 moos- ja 2/3 naistöötajatest • xiii suur au sooga 

trükikoja töötajaskonnas nonde osakaal* kollol võimalik lolilcuai- 

no seondub madala palgaga#

Vanusogruppido järgi (tabal 4) esitavad polgule suuremaid 

nouiMLsi 20 • 24 aaatatJod (x » 2*4) ja 45 - 49 oaataood (x *2*5), 

25 - 44 aaotaotol on soo Iräik^nlopohjus kookaioolo lüliodano* niw 

ttiko madalam alla 20 aaotaotol (x «1*3) ja raLl2?koa obaolulisan 

50* aaotootol tüütajatel• lünncsicuto ЯНоцдокз otIsiovudo oclotuo 

on jü2?№iiiüe Д11а 20 ac^Dtooto hul^ao on vallolioto oulitol?2ic 

osakaal suur* oootottu polo dgIIqIo arupUo ро1да suuruse Idlai- 

mus, jüddoo küll peamiseks lahktrrLöpohjusokse nii terav kui jdrf • 
Matel vanuac^uppidole Vaatabiollunuid ju abiolliriDkava-Joixj* 

togu noori oo. kõige enam 20 • 24 amtaate hulgas# Ponsioniooli- 

kud agu tahavad, kindlustada andalo kargoma ponoiani ning plaani

vad soega kargemapalgclistolc kohtodolo siirdumist#

Hood töötajad* kollol on üks voi mitu lioaorlala* Iiindrrvad 
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vliikoot polka tugovamalm lalikumiomotiivika (x *2,2) kui nood^lcol 

on võid ükö fjpotciaalaun (x * 2,0)»

KvalifilcatDioooiot lühtudeu (tabel 5) on rtdiulolco tui t prl* 

gagu lolilcumiöpohjuaona ülekaalukalt k&gonalt liinnmud ilna ka * 

togooriata töötajad (x * 2,G)e П kategooria töötajatel (x *1,3) 

polo madal palk pahiliaoka lohkurjioajandiko, toiöto liinnungud 

lühenevad koatoiooloe

Va deldoo vüikoat palka võimaliku trükikojaot te lm poh*

j naona tootnioloikudc kaupa (tabel 6), outno Bioutaaa piltidl, 1o>-l 

on nood töötajad, kellel madal polk peamiseks IcüikumioiiolijuiJokDe 

BrooGoriniojooolxEona töötajatele (x *2,4) järgnevad nulle idlnnan* 

gu pooloot adminiatratoioon ja anakondade töötajad (x *2,3)♦ 

Tolood jnookannnd an küll ooda pahjuat mõnevõrra madalamalt liin* 

nonud, Diiaki jääb ooo poaniooka ofaoti* ja ixaiondiiaüliliaaiiikQ* 

tooliliiö ja üliclnj kalioot pooniooot polijunorit kor^rtoild.- ja ladu* 

miotüolihiö

teiliot huvi poako pakkuma analüüa oriulodo kaipa, e£ö liin* 

naneuid polgalo koigo onm difoi^toooiibe ^nlsoodiküoiiiu^iclo 

vactmutGot poovad 100 3 Hoolt väikoot pallca poaniooko laliku * 

miopohjuooko abitöölioto rütoa kuuluvad töötajad (x *3,0)» Jte;* 

nõvad inocniorid-opotoialictid (x *2,7), ax^c^iiiaiitopox^CÄUl 

(5 * 2,4) ja muud ITP ja toaniotujato oaindajad (x *2,3); oana 

Icookndloc liinnonGUca on vool fotograafid ja konploktoorijad, uoa* 

diatnjod ja lukkoopad (x * 2,3)•
Palk polo poomiücko lalücumiopSlijuaolaj noiutritol ja <11 оj Ui

nud tüüliatol (x » 1,3) tvaatuvotjutol-^)aldõ.jntal (x ■ 1,5); h<x>* 

pis mingiko lalikualopäij uaeka polo palgakÜDimua montoorij ctol ja 

tolmik-fjontocrijatol (x * 1,0)e
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TqJmI 2

PÕhjuaod, ala võikaid tingida lahkuniat UKP KK 

Kirjaatuae trilkikojaot (x nluaol)

Jrk 
nr*

>
' Pohjua Kolk 

e*Jn
Mehed

$
Naised

5
r

1, Palk oi rahilda 2,1 2,2 2,0 -0,1

2* Tüütinciriuood nõjuvad torviaolc 1,7 1.6 1,9 0. 19

3. Puudub korteri oaaaioG perspek- •
tliv 1,6 1,6 1,6 •

4. Vahetustega töö 1,4 1,4 1,4 <•

5. Lühike puhkus 1.4 1,3 1,4 0,1
6. Паско füüsiline töö 1,3 1,2 1,5 0,24
7. Öötöö 1,3 M 1,2 -0,1
8e Töökoht on elukohast kauboi 1.2 1,2 1,2

9e Konfliktid töökaaslastega 1.1 1,2 1,1 *0,1

10, Lapsele polo lostoaiakohta 1.1 1.1 1,1



Tabel 3

Lahkumopohjuco aeoa venuaegruppidega (x alusel)»

о

Jrk. 
nr.

J ~~~--- __ VcnUD
Lahfcunicc 

Pohjuo

Alla
20 a. 20-24 25*29 30-34 35-39 ДГ)«*ДД

.... ..... ..
45-49 50-54 55-59

60 ja
Ülo X

1. Haake füücillno töö 1,1 1,3 1,2 1,2 1,4 1,5 1,4 1,7 2,0 1,0 1,3
к öötöö 1,0 1,3 1,4 1,3 1,2 1,4 1.2 1,0 1,5 1»° 1,3

3. Töökoht on elukohast kaugel 1,1 1,3 1,1 1,3 1,2 1,4 1,2 1,2 1,0 1,0 1,2

4. Puudub korteri eaonriLae pers
pektiiv 1,2 2,0 1,7 1,6 1,3 1,6 1,8 1,2 ' 2,0 2,0 1.6

5. Lühike pühima 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 1,3 1.0 1,0 1,0 1,4
6. Palk ei rahulda 1,3 2,4 2,2 2,0 2,1 2,2 2,5 1,3 1,0 1,5 2,1

7. Konfliktid töökaaalaotoga 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,3 1,4 1,0 1,0 1,0 1,1
8. Töötingir uaed mõjuvad ter

visele 1 ,2 1,8 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,0 2,0 1,0 1,7

9. Puudub voinoluo lapoo paigu- 
tamiooka laatoaoutuoso 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1.0 1,0 1,0 1,1

10. Vahetustega töö 1,3 I 1,5 1,6 1.4 1,3 1,5 1,3 1,0 1,0 1,0 1,4



Tabel 4

Lahkumispohjuste soos töötajate kvalifikatsiooniga
* ■ (x alusel)

Jrk. 
nr.

Kategooria
Lghkwnise 
põhjus

Ilma 
kategooriata I II UI 1 ,w . E VI

b ■

' üldine
kesköine

1. Hanke fUUciline töö 1,4 1,3 1,6 1,3 1,4 1,3 | 1,4

2» öötöö 1,3 1,0 1,4 1,3 1,4 1,4 1.3 1.4

3. Töökoht on elukohast kaugel : 1.6 1,0 1,1 : 1*2 1,5
Г

1,1 1,3 1,3

4. Puudub korteri saamise perspek
tiiv . 1’4 1,1 1 ,9 1,5 1,9 1,7 1,6 1,7

5. Lühike puhkus 2,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,2 1,5 1,4

6. Palk ei rahulda 2,6 2,0 1,8 2,2 2,0 1,9 2,1 2,1
7. Konfliktid töökaaslastega 1.1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1
8, Töötingimused mõjuvad tervisele 1,3 1,3 1,7 1,8 1,6 2,1 1,8 1,8
9. Puudub võimalus lapse paiguta- /

**
•••

.X —
■ - ‘

mioeko lasteasutusse 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 э 1,2 1»1
Юе Vahetustega töö 1.3 1.3 1,4 1,6 1.5 1,6 1,5 1,5



Tabel 5

Lahkumispohjuste seos tootmisloiguga (x alusel)

IlViL Tootmisloik Ädmlne

dnk.

Broneori- 
mia„ 
dok.

Ofsotiv 
. tsehh

' Ladunrls*
tsehh

Hoojndi- 
richhaa-

üldine 
kes}gnin< 

XПГ» Tgölt lahkumise ,
■ põhjus

da
osakonnad niks tcehh

1e Hanke žtKtolllne töö 1.1 , 1,3 1,6 1,3 1,5 1.4 M

2# öötöö 1.0 1.2V ■ 1,0 1,4 1,3 M 1.3

3. Töökoht cm elukohast kaugel M 1,2 1,0 M 1,2 1,2 1,2

4. Puudub korteri saamise perspektiiv 1.3 1,0 1,6 1,7 1,4 2,0 1,6

5. Lühike puhkus 1.5 1.0 1,7 M 1.1 1,7 1,4

6. Pulk oi rahulda 2,3 2,0 2,4 2,0 2,1 2,1 2,1

7. Konfliktid töökaaslastega M 1.4 1,0 1,1 1,1 1,3 1,1
8. Töötingimused mõjuvad tervisele 1.4 2,0 1,5 1,7 2,1 1.4 1.7

9. Puudub võimalus lapse paigutamiseks • • • • , ♦ .

lasteasutusse 1.1 1.0 1,2 1,1 M 1,2 1,1

10e Vahetustega töö 1.0 1,2 1,3 1,4 1,9 1,2 1.4
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Tabel б

Lahkum1spohjuste seos tõotajate erialaga (x alusel)»

Jrk.
nr» Lahkami spohjus

Eriala

Baske
füüsi
line
töö

öötöö Töökoht 
on elu* 
kolla jt 
kaugel

Puudub 
korteri 
ajamise 
perspek
tiiv

Lühike 
puhkus

Palk 
ei 
ra* 
hui* 
da

Konflik
tid töö* 
kaaslas* 
taga

Töötin*
.g^mused 
mõjuvad

Itervise-
le

Puudub
võimalus
lapse 
paigutami
seks las
teasutusse

Vahetus
tega
tÖÖ

1e Laduja, küljendaja 1,6 1,4 1,3 1,4 1,2 2,1 1,1 2,2 1,2 2,0

2. Trükkija 1,2 1.5 1,4 1,7 1,1 2,0 1,1 1,8 1,1 1,5
3. Vastuvõtja, pakkija 1.6 1,6 1,0 1,8 1,2 1,5 1,2 1,7 1,1 1,4
4. 'etuseerija, kopeerija 1,4 1,1 1,1 1,9 1,6 2,1 1,0 1,6 1,1 1.4
5. Fotograaf, komplekteerija 1,3 1,0 1,0 1,3 1,7 2,3 1,0 2,7 1.0 1,3
6» ’ 3roseerija, mai.ixialvoltija, kaane* 

tusmasina juht, köitja 1,8 1,0 1,1 1,6 1,6 2,2 1*0 1,6 1,2 1,3
7. Seadistaja, treial, lukksepp, re

mondilukksepp, freesija, korvita* 
je jt. 1,3 1,3 1,3 1,7 1,5 2,3 1,2 1,5 1,3 1,2

8» Elektrik, akutööline, elektrimon- 
töör, elektrik-mähkija 1,2 1,1 1,0 1,9 1,7 2,2 1,3 1,0 1,1 1,0

9. Abitööline, makulatuuripreasija, 
transporttööline 1,3 1,0 1,3 1,0 2,0 3,0 1,3 1.3 1,0 1,0

Ю» Ülejäänud töölised 1,3 1,3 1,4 1,8 1,9 1,8 1,2 1,8 1.2 1,4
11a Kõrgema astme juht, peaspetsia

list, osakonnajuhatajad jt. 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,1 1,5 I 1,0 1,0
12» Insener-spetsialist, vaneminsener- 

spetsialist, tehnik-tehnoloog, va* 
nemdlspetser, TKO kontrolör 1,0 1,0 1,1 1,5 1,1 2,7 1,4 1,5 1,3 1,0

13» Meister ja vanemmeister IM 1,2 1,0 1,4 1,0 2,0 2,0 1f0 2,0
14» Arve-finantspersonal 1,0 1,0 1,2 1,4 1,9 2,4 1,0 1,2 1,0 1,0
13» Muud ITP ja teenistujate esinda* 

jad 1,2 1,2 x 1,4 1,5 1,5 2,3 1,2 1,4 1,1 1,2

Üldine keskmine 1,3 1,3 1,2
................... 1-

1,6 
—

M 2,1 1,1 1,7 1,1 j 1,4



2, Töötingimused mõjuvad tervisele (x *1,7) on hinnatud lahkunLs- 

pohjuoena peamiseks 20,5 % töötajate poolt ning ka oluliseks põh

juseks veel 30,3 % poolt, seega on halvad töötingimused trükiko

jast lühkumico võimalike põhjuste hulgas töisel kohal, Haiste 

□eas on rahulolematus töötingimustega. ouurom kui meestel i kesk

mine hinnang x on meestel 1,6 ja naistel 1,9$ töötingimused on 

peamine võimalik trlMkojast lahkU-iisc põhjus - meestest 13,2 %, 

naistest 27,7 $$•

Oluline positiivne seos (r * 0,20) on sellel lahkixtlspõhju- 

sel vanusega ; vanemad töötajad lahkuvad tihemini just seda asja

olu arvestades, kuna nooremad omistavad ebatervislikele töötingi- 

mustele trükikojast lahkumise võimaliku põhjusena märksa. väikse

mat kaalu, Murrang hinnangul s tuleb ligikaudu 45-nda eluaasta 

ümber. Kuna vanus ja kvalifikatsioon on trükikojas eriti tugevas 

positiivses korrelatsioonis, on ka loogiline, ot kõrgem. kategoo

riaga töölised, reeglina ealt vanemad, lahkuvad eeldatavalt tihe

mini samal põhjusel (r ■ 0,18),

Tootmisioikude kaupu on halvemad töötlngi- usod keuhukam lah- 

kumispohjus ladumistoohhis (x * 2,1) ja korgtxiikijaoskoiiiiDD 

($ - 2,0).
Kolge rahulolematumad töötingii uste mõjugi tervisele eri

alade lõikes on fotograafid ja kcaaplokteerijad (x *2,7), men- 

teerijad (x *2,5), ladujad ja küljanda^jad (x *2,2) ning meistrid 
(5 = 2,0), Töötingimustega on täiesti rahul elektrikute grupp 

(ž ■ 1,0), sellel pulijusol oi lahku tavaliselt ka arvo-finaits- 

pcrsanal ega abitöölised,

Uksikasjalioomalt küaitleoc uanitatirLiiigLoeniliutQ töötingi

muste mõju järgmises jwatükic, kirjast uuest lalikunutolt voetud 
intervjuu tulemusi analüüsides.
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3* Tähtsuselt kolmandaks võimalikuks lahkun spohjusoks ni

metasid töötajad korteri eocMoe nornpoktiivi piMiduaist (£■!,£) 

20*4 % töötajaist peavad aeda üheks peomistcat lahkuaiapohjuo- 

teatt

Ankeedivaotustо põhjal elab 15*1 % töötajaist ühiselamus 

voi eramajas üürnikunai 10 % ametkondlikus voi Isnmtinaalnajaa 
* 2 'ühiskorteris, Alla 3 m elamispinda porokamioltikno kohta kanu* 

tab 6,4 %t 23,3 % töötajaist 3,1 - 6 m2, Järelikult on küllalt 

neid töötajaid* kelle oLmotinginuacd vajavad pnxrndaidLst,

Alla 20 aastased töötajad peavad korteri rnLtteearMoo pers

pektiivi vühom kaalukaks lohkumicpõhjusoks (x • 1*2), Paljud 

neist elavad veel vanemat о juures, ja üldse polo üksikul noorel 

elamispinna probleem nii oktunalno, Korterisunmioo perspektiivi 

tunne koob ilmelt kõige Mircmini vastnbiolltmd noortel vanu

ses 20-24 aastat (x ж2,0), Ka üle 25 - 34 aastani püsib korteri 

saamise vajadus oooceo laste kosvato^segu (5 • 1*6) , Sõnuti on 

üle 50 aastastele kõrt ori Idlo tous aktuaalsem (lapsed abielluvad, 

lüheneb pensionile m5nek), Kui on nülia, et trükikojas pole loo

tust korterit saada, lahkutakse siit (x * 2*0),

Ankeedihiniiangaid analüüsides nüonx?, et ilmelt oi kindlus

tatu viimasel ajal korteritega renoncU.-aelihaonikatso}31ii töölisi 

(5 * 2*0), eemal ojel kõrgtrüki j uookonnas on olukord vastupidine 

- sealt ei kavatse lahkuda peaasjalikult korterioa? nLuo perspek

tiivi tüse piirast ükski tööline (x » 1*0), Erialade lõikes on ras
kemas olukorras monteerijad (S « 2*0), rotuaoorljad, kopeerijad 
ja elektrikud (x ж 1*9),

Ankeedile vorntmutest oi lohku ükski abitööline O№ korgomu 
asta^juht peamiselt korteri piirast käesolevast töökohast (* ж1,0)

4* /aliQtustQga töö (x ж 1,4) on 31,1 % töötajale põhjuselgi, 

mis võib ajendada vahetama töökohta, Vähem sobib vahetustega töö 
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20 * 29 aasta vanustele (x * 1,6), üldse pole seo probleemiks 

üle 50 aastastele (x ®1,0),

TootEilüloikudG kaupa on vahetustega töö kolge ebameeldivam 

ladisniotsehhi töötajatele (x *1,9)» Jür^iovad ofseti tsehhi töö* 
se^ 

lised (x ®1,4)e Teistes jaoskondades pole/lalikuniDt põhjustavaks 

teguriks, Arusaadavalt on vaadeldaval asjaolul kõige väiksem 

tähendus administratsioonis ja osakondrdes töötajaile (x * 1,0), 

Erialade kaupa on olukord analoogiline i vahetustega töö esineb 

tõsise lahkumiopohjusena ladujatel ja küljendajatel ning neiut* 
ritel (x * 2,0), Lahktniopohju^fiolo soo elektrikutele abitöö* 

lietel, kõrgema ao toe juhtidele inscner-opotsialiotidel ja arve* 

finantopcrsonalil (x *1,0),

5* Lühike Puhkus (x * 1,4) oi rahulda 31 % töötajaist t 

mostoot 27,5 ja naiotoot 34,4 Sellel lahkumispohjusel on 

oluline negatiivne õide vanusega (r * *0,12), Seega saame tähel* 

dada tendentsi, et lühike puhkus on kaalukam lahkun!spohjuo noo* 

ronatcl tüütajatele 20 • 34 aastased hindavad seda Inhkimtepoii * 

juseks keskmise hinnanguga x * 1,5; Ülo 50 aastastel polo aoo oga 

üldse probleemiks (x » 1,0) e

Tabeli andmed näitavad t et erialade kaupa hinnatakse lülii* 

Isoot puhkuot trükikojaat lahkund.De pohjueeke erinevalt t vahad 

töötajate eri gE?tppide hinnenguio on olin väga cuurod# Lühike 

puhkus on oluliselt töiseks lalikuaiapohjusoks (kohe väikese pal

ga järel) ilma kategooriata töötajat ole (S *2,3)# Suure kaalu 

omistavad lühikesele puhkusele lalikumopohjuscna veol abitöö

lised (x * 2,0) ju arvo-finantsporsonal (x * 1,9)e Kõrgema ast

me juhtidel, InoGnor-opotslalistidol ja noistritel ei seondu 

trükikojast lahkumine praktiliselt üldse puhkuse pikkusega 

($ * 1,0) • Sama kehtib ka ladujate, trükki jäte ja vastuvõtjate 
kohta (S * 1,1),

lahkund.De


17.

6е Возке füüsiline töö ( X* 1,3) põhjustab suuremat ette

võttest lahkumist naisto seas (r • 0,24)» 3>4 $» meestest ju 14%

Tvd nt ent poovad sõda peamiseks lahkumiopohjuueks• Oluline soos 

on lm vanusega (r » 0,15) t tööd poovad raskemaks vmcmoolisod* 

50 *59 aastastel on ta kõrvuti töö obatorvislikkusega, Uhoto 

kahest peamisest lahkumiDpohjuoost (x * 1*9) $ võib ju ka füü

siliselt rasket tööd vaadelda ühe tüutingiausona, mis mõjub tor- 

vioola•
Kõige vähem on töö füüsilise raskusega rahul brosoorijad, 

masinalvoltijad kaanetusmasina juhid ja köitjad (x • 1,8)* Tois* 

toot ori alade о t raskem on selle hinnangu järgi ka ladujatel, kill* 

jcndajatel ja vastuvõtjatel, pakid.jatol (x * 1,6), kellest 40 % 

poovad rasket füüsilist tööd võimalikuks Icdikumispohjusoks,

7# Öötööd (x ■ 1,3) peab viiendik trükikoja töötajatest lah- 

kuniapõhjuöckSe probleomikD on aoe poliilioelt ainult nelja eri* 

ala tüütajate juures $ vootuvotjad-pakkijad (x ■ 1,6), trükki j ad 

ja montoorijad (x * 1,5) ning ladujad, küljendajad (x * 1,4)> 

Vähe meeldib öötöö 55 * 59 aaataotolo (x • 1,5)*

8» Töökoht on elukohast kaugel (x « 1,2),

Suure ajakuluga töülcEiinckul * tulekul pole rohul 13,3 % 
töötajatest*

20 * 44 auata vanustoot töötajaist cm töökoha kaugun elu* 

kohast üheks peamiseks lahk№i3X>ohjUDoks^ 21,0 % ankeedile voo* 
tanuist, teistes vanusegruppidoo soe poomise lahlcumispohjLUjcna ci 
esine*

arvestatav tööltlahkumioe polijus on soo ilma kategooriata 
(s = 1,6) töötajatele*

9* Konfliktid. töökoaSlastogn (x « 1,1) on teisejürt^lioelc 

lohkumispohjuseks 22-le (12,3 %) kõigist oollole ankeediküsimu- 
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aole vaotanud töötajoiat, kahele vastanule kogeni poroioekD lab* 

ktriispohjusohs* Koist 24*ot konflikte lahlauispõlijusol^ liima • 

nust on 20 (87,1 %) 30 kuni. 44 aasta vanused* järelikult ulT.jo 

ons ollakse töökaaslaste suhtes tihemini kriitiliselt moelestt** 

tud* Töökaaslaste vaheline ISSbiaazantoe on mõneti aktuaaljxzid^ 

leJhkmlBpolijiKieks IzõrgtziMjaookeeiiiao (5 * 1,4) Да rarmdi-odi* 

haenikatadhhLo (x * 1,3)* Koigo ükmoolocin kollektiiv on vasta* 

inise momendil olnud broaoeriMcjmakoinmö (x ■ 1,0)*

Erialade lõikec paistavad töökeaDlostega konflikte enam 

lühi elavat infMKt^-cpetsielistid (S *1,4), eamuti elektrikud 

ja abitöölised (x * 1,3) •

10. puudub voiuiluu luppo BQtoutaaisQto AhPteacutuuuc (x -

Oonkaalult vlinane võimliku lahkuiilsc pol^usana ai noa 

probleemiks vaid 22 ininatele (12,3 S vastanutelt), ainult ühele 

pemiGcto lahkitf £зро11Дшзекае Probloan püsib alla 20 aastck/JOut 

kuni 49 aasta vanuste lastevanomteni, teravan on (Дикогй x)tus- 

püxwelt 20 • 24 aasta vanustel (x * 1,3)* Vilel ladojül-kLOjGn* 

dajal nin^ viiel seadistajal ja lukksepal on soe probleem kaas* 

põhjuseks võimlikul ettevõttest üxwinokul, ühel InsenGX^spet* 

sialistil aga peomlix^ks üramlneku põhjuseks•

Kokkuvõtteks nimotom vool, missugtöod töötajate rihmal 

ja millistel asjaoludel enon kavatsevad trükikojast lahkuda* 

Ilehod võrreldes naistega omistavad ouurimt ka lu rahulolematuse* 

lo palgaga, öötööga ja гюпо võrra ka töökaaslastega» Hoos tost roh

kem naisi oga lalilmb sollopüraot, et töötinginwod mjuvad tõrvi* 

□ole ja on rasko füüsiline töö*

IIOQG?omüd töötajad kavandavad tiiikikojost lohkmiot üldse 

sagodmini kui venad* Teistest vanusogn^pidoot simromt kr lu 
ooiatavad noorod niiauBoatolo lahlcuniopõlijuDtolo поди Itihiku puh
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kus, väike pelk, Iiortori сопгйгзо perspektiivitus ja vchet.rtcg£', 

töö,

Ectesnate töötajate lahkumist kutsuvad enam esile rahulole

matum raske füüsilise tööga, tlR)t5nginuote mõjuga tervisele , 

korteri saamise porcpclstilvitus,

TTP Aa tocnlstujade eriti inscnci^-apctoialictid, peavad 

trükikojast lohtotlso ploaii põhiliselt madelo, pelgu pete t, 

ervorrotnikud jn muud ГШ? ja teenistujate esindajal niaotavrd 

lahkun" spolijur’tene peele palge veal lühikest puhkust, Iteistri'! 

aga lahkuvad rohkem rohulolcmntmo pärast töötingimuste mõjuga 

tervisele ja vahetustega tööga.

Töölistest on kolge rohkem voinrlikl^} lahkujaid clcktpiLi>» 

te ja abitöölicto doos, Uad lahkuvad völkose poiga., lüMkcoo 

puhkuse, töökaaDlastoga nittolöbisaaniDO ja ololrbrikud veol kor- 

tGriöaoniao perspektiivituso ntoast. Palju tahab ottevottoet Icli- 

kuda ka pohikutööalade töölioi : ladujaid, küljondLojoid ja tr км 

jäide Hud pole rohul peani õelt tüötlnginuoto mõjuga torvicele, 

vohotuotoga- ja öötööga, oolloga, ot elukoht töökohast kauril, 

ladujad ka raske füüsilise tööga» Broooerijad lahkuvad lühikees 

puhkuse, rasleo füüsilise töö ja muidugu vüikoso palga piirast; 

fotograafid, konplektoorijad poliilioclt töötingimuste mõju pliraot 

tervisele. Vastuvõtjad jn pakldjad oi näo lootustki oafida karte

rit ega kergemat tööd, retusoerijatol puudub oomuti koiiwrioao- 

nd.00 peropoktiiv.
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II Ж0? KK KIRJASTUSE TRÜKIKOJAST OÜAL

SOOVIL LAHKU1TUD TÜÜTAJATE KÜSITLUSE TULEL1USED*

Tööjõu orgoniseerinata liikumise olulisomako vormiks on 

töölt lahkumine omal soovil • Ettevõttest lalikuiiiot tingivate 

põhjuste vliljaaolgitaniookg intorvjuoorisino töötajaid* lah

kusid EKP KK Kirjastuse trükikojast 1980» aasta jooksul* Uurita

va kontingendi nootustavad üldiotol alustel alatiselt töölo voe

tud ja töötajast onoaoot sõltunud põhjustel - omal soovil - 

lahkunud*

Koitisu küsitleti nonde kodudoo ja uutol töökohtadel 40 töö

tajat* mis moodustab ligikaudu poolo sol ajavahemikul omal soo

vil lahkimuiot* Intervjuu hõlmas ori oastaoogadol (kvartalitoo) 

lolikunuid* Juba küsitluse olgusoo soigus * vastavalt hüpotoooi- 

lo* ot ettevõttest äramineku polijuood on erinevail töötajail 

l:iliodauo<le korduma hakkasid samased hinnanguil* Soo lubas kava- 
koliosolt piirduda völjavottoliso kogumiga kõigist uurimisolc 

voetud aastal lalikujaiot i intervjuusid loorruldatl niikaua* lau

ni tüLrpilisod lalilorispolijusud olid soigunud ja tillondavad 

intervjuud опои oluliselt uusi polijusi võija oi toonud* Seejuu

res voeti siht lalikunuto kontingendi pohirühnado osindatusole 
kilsitlotuto soos* s*t* taotleti* ot küsitlotud õlaks ori or^tai- 

aogadol lalikmuid, linna ori rajoonidos olevaid* teliktkajaa 
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ori ajavahemikul töötanud, põhilisi kutsealasid esindavaid jne, 

töötajaid, Eesmärgiks oi seatud , ot küsitletute grupi koosseis 

(nüit> soo, vanuse järgi) oleks aona, exLs кода lalikunuto kontin

gendil* Vastavad näitajad oli võimalik kindlaks taha kaadridok»* 

mantidest, põhihuvi oli küsitlemisel aga erinevate lelikuniano - 

tiivlde leidmine, mida muude meetoditega uurida poleks saanud, 

1980 aasta jooksul lahkus trükikojast omal soovil 85 ini

mest t kaadrivoolavus kogu kollektiivist moodustas 18,0 %• 

lahkunute koosseisust 47 % nooduotaoid mehed 

ja 53 Й naised, lioesto seas oli tööjõu liikumine suurem 22 %, 

naistest lahkus aasta jooksul omal soovil 17 Tabelist 7 näe* 

ae, et kolge rohkem lahkub trükikojast noori kuni 29 aasta vanu

seni, Hcnad moodustavad lahkujate toguarvust 53 % (kuni i^ilok- 

tiivis on kuni 29 aasta vanuseid töötajaid 30 8)e

. Tabel 7
EKP KK Kirjastuse trükikoja kogu kollektiivi ju 

lahkunute sooliovmuEiclino struktuur*

Tunnus Kogu kaader % Lolikunud mtorv j nööritud 
lalil:triuid

Kokku 452 - 100 0 ' 85» 100 % 40 - 100 %
sugu 11 40,5% 47,1% 55 %

ж . 59,516 52,9% 45 56
Vanus kuni 20 a 1 3*98 12,9% 7,5 »
20-24 10,40 20,0% 5,o s;
25-29 20,0% 20,0 Й
30-34 17,00 5,956 15,0 %
35 - 39 12,8,5 7,1,5 12,5 »
40-44 13,1% 12,» 17,5 56
45 - 49 8*08 2,4% 5,0 0
50-54 8,9% 3,5% 7,5 5$
55 - 59 2,9% 3,5% •
6o ja üle 7,5,5 12,9% 10,0 %
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Kolgist lahkujatest cn manevorra rohkem noori naistöötajaid * 
*51,1 kolgist ära läinud naistöötajaist on kuni 29 aastat 

vanad, noostol on soo protsent 42,5* Palju lahkub ka 40 - 44 

ja ülo 60 naota vanuseid töötajaid.

Alustame nüüd trükikojast lalilcunud töötajate küsitluse 

tulonusto vaatlust,

göüstgaž ottovotteo näitab ära, koo kaader on püsiv voi 

on tegemist ouuro tööjõu voolavusega, On loomulik, et kõige 

arvukal on ettevõtte püsikaader, Trükikojas on 46,6 Й tööta* 

jäist Ülo 7 aastase otaaaiga, nonde hulgast on ka arvuliselt 

kõige rohkem lahkujaid küsitletud * 14 (35 ?S)» kellest rolikem 

oli naisi (44,4 й kolgist küoitlotud naistest).

Tabel 8

Kollektiivi ja int orv j noori t ute struktuur 

trükikojas töötatud aja järgi.

ötaažv 
ottovotteo

Cobu 
Imllolrtliv

n

_ ICUaitlQtud loldoeiuld______
”“0,. r n 0 Ä.

olood

Vähem kui 2 a. 20,1 % 11 27,555 10 45,50
r
5^0

2*3 aastat 10,1 0 7 17,St 2 9,10 5 27,30

4*5 aastat 10,7 % 5 12,50 3 13,60 2 11,10
6*7 aastat 12,4 * 3 7,50 1 4,» 2 11,10
8 ja rohkem aastat 46,6 0 14 35,00 6 27 8 44,40

Kokku 100 0 43 100 0 2^ 100 0 18 100 0

Arvukuselt järgmine (20,1 %) on vülion kui 2 aastase staaäiga 

töötajate grupp, Sellest grupist on lahkajate arv suurim, oeda 

eriti moostöötajate seas, 45,5 % küsitletud noootoot oom otaa* 
ži alla 2 oaota, Had ocindnvud ooega töötajaid, kellel nlngil 



põhjusel jtiLlb pooleli adapteerimine trükikoja kollektiivis*

Omi soovil trükikojast lahkunute (küsitletute) hulgas 

oli kõige rohkem kõrge kvalifikatsiooniga tüütajaid -15 

(37,5 S) omoid 5*6 kategooriat* -

Tabel 9

Intervjueeritud lahkunud tüütajate jagunemine 

kvalifikatsiooni järgi*
■

cT-» #
Kategooria n-----" j ;* i lohed По *

T* n 56 n •

1e HöQ 11 27,5 3 13,6 8 44,4

2. I 3 7,5 t 9,1 1 15,6

3. II 1 5,0 ев ев 2 11,1
4. III s 12,5 4 18,2 ■ 5,6

5. 17 ♦ 10,0 3 13,6 1 5,6

6. V 5 12,5 w ев 5 27,8

7. VI Ю . 25,0 10 45,4 e» ■»

Haridus* Kirjastuse trükikojas оеп valdavalt kesk- või kook* 

eriharidusega tüütajad * kogu kollektiivist 64,4 %• Kn interv

jueeritud lalikunuto hulgas oli noid tao poole (52,5 0)< Küsit

letud omi ooovil lahkunute hulgas oli rohkesti kn kõrghariduse

ga tüütajaid - 5 (12,5 %)• Korg- ja kooldiaridusüga lahkujate 

hulgas põhiline osa moodustasid nohod - 77,3 0 kõigist küsitle

tud noastoot, naistel oli vastav protsent vaid 50
. ' Tabel 10

Ditervjuoeritute struktuur hariduse järgi

Jrk. 
nr# Ilariäua

KÕU:  i IMAAVVK

n L ... Jy  . . n L .. . J4 u n ... - - -
IL 6 Islassi. 3 1 4,5 2 11,1
2* 7 klaöoi 4 1oJo e» ев 1 22,2
3e 8 klaasi j 10,0 1 gtl t 11,1 \
§2 9 klляп) 

10-11 kl.koölccri
2

29
5,0

52,5
1 

21 59^1
BB
8 44,4

6. KOTGlinridus ' о 12,5 5 13,2 1 5,6
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Eriala viigi Järgi on kogu kollektiivis k/?.go raüi*
ken noid, koo eriala on onandanud individuaalse väljaõppe koo?* 

гав (68,3 %)♦ Ka küsitletud lalikuje8e valdav омиав (80 D oli 

nonde hulgast* Kutsekoolis eriala omndanuid ja Imöl^dJhariilu* 

sega töötajaid oli kogu tüUtajaskom^QS ning omal soovil lahku

nute soos ligikaudu võrdsel aLiäral*

Tabel 11

Intorvjueerituto struktuur oxiala crvxiCv.dlJO

viisi järgi

Kõrgkoolis erialu omandanuid küsitletud kontingendi hulgas 

oi olnud* Eeldatavalt on Itorgharidusogu spetsialistide olukord 

kollektiivis lad. ka lohkuniDiaotiivid tööliste ooact erinevad 

ning vajaksid anoette uuriLdst,

Erialade järgi oli intervjooerituto Inslgas kõige rohkem 

tviUdd-juid, ladujaid, küljendajaid i tokku kolmandik ehk 14 töö* 

list* Et trülcldljatcct valdav onnrw on nohod, овз loarulik* et 

nod lm lahkujate liulgas daraineorivad • 7*ct 6e Ladujato4dlljcn- 

drjatc arjot on rolilsem naiste päralt, kuid küsitletute hulim tu
li sellelt erialalt lm nabi * naisi 4 ja mehi 3* Ecadiotojate, 

treialite, luldmoppodc eriala on wpulitaltn meste päralt, soogt; 

oi saa ka nendelt erialadelt olla lahkujate hulgas ühtegi naist.
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-Zribdl 12

laioitlGtuü töötajate jogtüicuino erialu jtNgi

Jrk, 
nr.

►
Eriala

T löIlOtl Ilciöod
n n s n

1* Trükid, j od 7 17,5 6 27,3 j M

2 * Ladujad, küljendajad 7 17,5 3 13,6 4

3. SoodlDtojad, treialid, 
1ок1сзорш 4 10t0 4 18,2 ee ee

4. ÄbitüöllGCd 6 15,0 2 9,1 4 22,2

5. \TQ0ttrvotjtxl*pck!d4ad • 3 7,5 1 4,5 2 11.1
6. ElokteilUMl 2 5,0 2 9,1 ев «•

7. aotno juhid 2 5,0 1 4,5 1 5,6
8* Кша-clruorid 2 5,0 ■»- «■ 2 11,1
9. Autojuhid 2 5,0 2 9,1 ee ee

10* Па. ixit^idojad 2,5 w ee 1 M

11, Laojuhataja 1 2,5 ** *» 1 9.6
11 ЮвепДк ■ 2^5 w e* 1 5.6

13. krofjcerlja 1 2,5 e* *» 1

14. öpiltsio 1 2,5 1 4,5 ee e»
f

^öutanu • Ito^dridolcuaimtldo analüüsil jaotati töött ijad töö* 

tanu jllrgi c£WPidooD0 t leuni 100 rubla, 101*120 rbl*, 121*140 

rblts 141*160 rbl* jne** töötajad, tolle palk rxMXluntaö 100 rit>* 

la ja vültoEi, loom aiintolial oadala palgatieteks, 101*160 rubla 

tooleitoopülgaliDtokG ja 161 anai rubla teenivad töötajad 
kargopalgaliGt oka •

EhkldL mdalapalgalirji töötajaid ж teilkitojaa töiste põlg,* 

gruppidega vorroldoa vüho, on lahkujate hulgus noid ouhtoli xilt 
rohkesti* Eriti oi lopi noltüa pulgaga nohed* Hoid ж kogu koi* 
iGktiiviü vühe, lahkunute hulgus au oco protsent aga föioougusalt
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kõrge - 27 й»
Kiim polk näib olevat konkrootooteat lalikirtLanotlividoat 

ükö olulioomaid ja Im kergOLiini kindlaim tehtav oid, toone ciin- 

kollal ära omal ooovil lahkunute küaitluueo aaadud hinnan

gud palgale ja teiotelo Itdilmrdonotiividolo palm 

uutwuögruppido lmupn« Soe peatas andma vnatuoo küoinuuelo, Ima 

ja kellele m palk näi irav töökoha vahetuue motiiv*

Tabel 13

Töötajate jagunenino polgag^pidoeoe

Enorw vüikooopcilgalici nohl toob Imulmoku lohku . uue yu-

i . bahltunuü_____________________■. ..КО(Д1
nr. Palk Kolk LToliod ... Haiaed kollektiiv

n % n n %

1, liuniL 100 11 27,5 6 27,3 5 27,8 15,3
2e | и - 120 4 10f0 2 9,1 2 11,1 7,5

3. 121-140 6 15,0 1 4,5 5 1’7,.' 13,0
tr.e 141 - 160 3 7,5 1 4,5 2 11,1 13^

1* 161 - 130 5 12,5 3 13,6 2 11,1 14,7
6. 101 - 200 5 12,5 4 10,2 1 5,6 14,4

7. ■<-:n - 220 3 7,5 2 9,1 1 5,6 7^B
8, ш - 250 2 5,0 2 9,1 * w 7,2

aeke väikooo palga, nudalapulgaliuod nuiood aga lahkuvad enami
kus koo tervist kahjustava töö, lialva tõrvi oo voi lapuc pärast, 

düd allee järgneb monol nooremal aaloel Iclikuaiupohj uuena väl

ise palk, Kealspolgaliood neliod lahkuvad Ima väikeõe palga vfi 

halva tarvitse püraot (torviat Imhjuutav töö), Ke^algaliotol 

naietol aa lalikuadoijohjusod koiga nitmokoolomad i kainel välise 

palk, veel looln märgib ära töö lialva organi£3OQrii:iioot i^liol on 
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halb tervio, koka polo ruliul vahetautoga tööga voi tööga lai*» 
päcval^vliapilcvale Koi^algnliricd noiood polo rohul tüötli iginuo* 

to no j еда tcrviciolo* Когдаа1да11яоа netod polo ада 4 juhul то* 

hui опа роХдада, oraopolju on noid, kso polo rnliul Uleiwto töö

ga töö OT( xmicoerinioele 2-le korgot poiks norinud noootö >t jt lo 

oi neoldinud vahetustega töö ning vool kalso oi soovi edaspidi 

ooLUote töötingl/mtoga tervist rikkuda*

öeoga oi ole palk omotto na irav Lehkuiiopohjusf vaid ta 

osinob (peale mdalapnlgalinto xaoooto) koos töiste asjaoludega, 

". ilmastest on sagedasemad ol)atci*violil:ud töötingl nood ning töö 

ebasobiv (%.х:гш1еоот1г:)5пое

Jüi^ovalt шпегв tüpscria ülevaate uiol soovil Itd.zkun tc 

küsitluooo saadud hinnanguist töötanisolo EKP KK Kirjustuue trüki* 

kojas ning sealt äramineku asjaoludele,

InfoTnatoiooni noile kolita, et 110? KK Kirjas* 

tuoc t^lfcikojüu on vo^ialil: saada tüükolita, soid int orv j гю eritad 

omal ajal poaaiuolt ooprado ja tuttavate kiioat (14 ji^itu), leoo 

enanaoti töütaoid loo trUldlknjaDe Et i^orimdiinfomataioon oli 

ilmelt noil küllalt tüpno, palatavad aopradolt-tuttavatolt 

jjifaöxtoioaal aaanud oiltia eo 11 о pooloot, ot nandoot anraiil: 

töötoa ottovottoo oulitolioolt pil±n пода : Ülo 3*4 osata* . id- 

dugi oi aaonud dog inforaataioan olla tüijno pro^ioos tulcvil:u 

aulitoo, ja olukord, rda 3*4 (kuni 13). aastat tt^^aoi oli riiule , 

on nüüd muutunud obarahuldavaka (annokoilx) palk); aollost alla 
lahkitiaod* 3 inirjoot uaid töökoha voinaluaoat tooda ojaloliu- 

kuulutuste kaudu, ori tl ”õhtulohootf1 e 5 noist töötoa ettovottou 

kuni Uku aaata, alla jõuti pottixln palgrxi (käsitIctute liivinan* 

gu järgi lubati üjalGhokuulutuDo poolo töötmiavoiaolusi uiü-lna 

tulnutole palka rohkeni, kui nad tegelikult ooülil: hakkasid), 

kvcüifikatsiooiiitootiaiDvoiinnlUDtGa (tüötudoo olevat eelgwud, 
et aodalana Icvalifikataiooniga tööjõudu on ka vaja, oi olu
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eriti tixrgeml pool alati selle tõstmisest huvitatud); korteri-

asjade 1«1№«мнмнLogo (olevat lubatud korter, tegelikult lootus

tunduvalt väiksem)*

Infoallikaks oli vool ühel juhul tööbüroo$ käidi ka loe 

töö juures kohta küsimas jn selle kohta toatoid hankimas* i:L- 

moto hulgas on nii pikka kui lühikest aoga ettevõttes tüötonuld, 

mõnevõrra rohkem siiski noid, koo said hea ülevaate tööst ja oi 

pettunud esialgu*

Intervjuu käigus saime teada trükikotta tule

ku p 6 h j u о i* üheks tähtsamaks motiiviks töökoha valikul 

oli võimalus saada korter* Seitarnest küsitletust, kellel ooo 

oli töökolia valikul tähtis, lahkus samal põhjusel ( oi saanud 

korterit) vaid 2 tüütajat, teistel olid lahkuoiopahjuood teist

sugused. näiteks paar inimest oi seadnud teadlikult eesmärgiks 

kauem töötada, kui korter käos; teised, kes tööletulekul teisto- 

lo aspektidele erilist tähelepanu oi osutanud, leidsid pärast 

korteri kättesaamist, et palk on väike ja WLerauood oi ookn tüud 

organiseerida ning, et töö kahjustab tervist*

Teiseks polijuseks tööletulekul sollosso ettevõttesse oli 

ajalehe kaudu kuulutatud suilt eilselt lioad tooiiiinsvoiiualu юс. • 

Koo selle peolo tööle läksid, on töölt lahkunute hulgas kõik 

pettunud, eriti pärast poole, kui mi too kvartali preemia jäi 

järjest satinata* Sellest tulenevalt polnud nad raliul to julitkan- 

nagu, kes oi osanud õigesti organiooorida tööd oga n*ö, "tohu 
prooijiaid” ♦

Kolmandaks loodeti äsjavalminud trükikojast häid töötiiigj- 

musi, kõigepealt puhast ja kerget tööd* Ka nende hulgas, kes sel

le peale "välja läksid" oli pottunuid palju* Leiti, ot töö on 

füüsiliselt raske, tööruumides on vänged nitrovärvi, atsoti eni 
ju petx-oolemai lalinad, esineb taobetuult* Uue tehnikaga oldi 

üldiselt raliul*
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Edasi vuatlono trükikojast töölt lahkumise

P 5 h j U ö 1,

Tabel 14

mtorvjuecrituto struktuur EKP KK Kirjastuse 

trükikojast lahkumise põhjuste järgi

ПГ* Lahkumise põhjus

1. Väiko palk

2e Töötingimuste mõju torvisolo

3. nahulolonatus ja konfliktid, 
juhtkonnaga

4. Vahetustega ja öötöö

5. Polo korteri saamise perspek
tiivi

6, Väikese lapse hoidmine

7. Töö oi huvitu

B, Puhkuse (3Gg ei rahulda

i 
v *

'■ ■ ..... . • **

Hohod . S^öod
.. %. j Qgv

15 37,5 10 45,5 5 27,3

12 30,0 5 7 38,9

10 25,0 5 , / 5 27,3

5 12,5 2 9,1 3 16,7

2 5,0 1 4,5 1 5,6

2 5,0 1 4,5 1 5,6

2 5.0 2 4» «•

1 2,5 1 4.5 e»

Hagu näeme tabelist 14, on 37 inimest 4-3*ot määranud anda 

peenisteks lahkmispohj usteks ühe Särgaovast kolmest p-ohj uuest t

1) Välke palk

2) töütingiiwto no ju tervisele

3) raliuloloLiatuD vol konfliktid j üht konnaga •

Väike palk on peamiseks lahkunLopohjusoks peaaegu pooltel 

intervjueeritud meestest ja üle veerandi naistele Ülo pool ta 

sellal põhjusel lahkunutest oli alla 3 aastane tausta siga* Hagu 

cm soigunud intervjuudest, seostavad lahkunud töötajad välisest 

palka põhiliselt preemiast ilmajäämisega, niu omakorda on sootud 
4ÖU halva orgoniseerinisGgae viimasest tulenevad rahulolev iat uu 
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ja konfliktid. juhtkonnaga» П11 on nood kolu lalikuiispohjust, riLs 

küsitletute poolt koiga .öagodaninl esile tõsteti, onaviüiel põhjus* 

Ukult seotud*

göütlngLiused trükikojas on lalikisiud naistöötajatel laoige 

sagedoolnl esitatud lahkunispohjusoks, neooto väikese palga JÄ- 

rcl teisel kolmi* Peamiselt on probleem aktuaalne vanemate 1 töö- 

tajatai (12-ot selle pohjuso esiplaanile seadmist 8 olid Ülo 40 

aastased), Intorvjuu kaudu uurita lm seda, aisougused koiikro t

ood töütingtousto korjpanendid lohkmaispohj ustes olulised õlide 

tiksiktinginuDto loetelu noortel ja vanenatel tüütajatel eriti 

ei osinonude

UkslktlnginuDtost ooikolial ninotntutest oli ohu Buostatuo 

nitnesuguato haisudega ja brooeorinisjaoskonnas lm tolnugr • Ui* 

raetati nitrovärvi-, atsetooni-, petrooli», ja konilm? Liide haisu* 

oid, nls tekitavad peavalu ja mõjuvad kahjustavalt oilnadolo* öhu 

oaastatust saab vähendada, tuulutades tüüruune, See aga tekitab 

tuuletõmbuse, Bille monod trükikojalt lohkunud on samuti ebasood* 

saks asjnoliks ja lahkun: spohj uueks rlirkinud* Lolikur opolijustel: j 

on vool öürarilms töö, pingeline oilnado tüö ja raske fliüsilinc 

tüü, aida heidetakse ette valiototole ülaaustole ja juhtlamnale* 

Mitteküllaldast orgoniseerinisvoiEiet ja sonaat ust niiaotatakse 

kolge tiliouinie Sellest leitakse tulenevat töised puudujad/ id* 

Kuna oi oas korralikult plarsie täidetud, jäävad ära irooniad ja 

nii on reaalpalk välke• Vlinasoot tuleb suur tööjõu voolavus, 
oskajaid inineoi jääb tööle vähe# Tööd hästi tundvoil töötajail 
llilieb Boeso, raskeks ja nad lohkuvad csaakorda* Selle põhjuste 

ahela kõrval anti onal soovil lahkunute intorvjuudos vool rd.t- 

meouguseid, sageli eaotsionaalso värvinguga hinnanguid j litlcon» 

na tegevusele < Moed hinnangud toodi tavaliselt ükoilcute kLiDit— 
lotuto poolt ning ei peegelda igaüks eraldi suureraa hul ^ tööta- 



31

jäte seisukohti# Siiski pooksid nood hinncngud kot^nina iseloo* 

mustama trükikoja töötajate seas ottotulovaid eidxtinioi#

Uil on ogq lahkujatest leidnud, et nende töötamiac ajal lä 

kolk EKP KK Kirjastuse trükikojas allamäge just oi^csiisocrimtuso 

tõttu i polnud peromooot, koo oleks otsustanud ja asjad paika 

pannud # Ülemus tele heideti vool ette, ot nad ai täitnud lubo* 

duši ; oi olnud tähelepanu vanade tüütajata vastu (oi tähistatud 

tööjuubelit)| heideti ette vahetute ülemuste subjektiivsust (jnii

tidel on onod lemmikud), nõnda töötajat oi rahuldanud trükikoja 

kujunenud edutamise süsteem# Ei vaja täiendavat seletustt ot rev 
hulolonatua ülemuse tegevusega viib tihti konfliktini alluva * J 

• Ülemuse vahel •

Vahet getoga töö, laupäeval jn püliapüoval töötamine nin^ 

öötöö oi meeldi korrektoritele ja ladujatele - küljendajatelet 

koo on kõrge kategooriaga ja rooglinn ka kõrge haridusteaaenoga * 

- koo korg* vol kooldiariduaogae

Ülejäänud põhjusi nimetasid vaid üksikud töötajad t töö ei 

huvita* pole korteri soaniDo porupolrtiivi, vüitoot loet ai vaja 

hoida, oi raliulda puhkuse uaamiso aeg#



32

KOKKUVÕTE.

Käosolevas aruandes esitatud uurimatule, itisod puudutavad 

üht kBakoeoot probloeni iga kollektiivi arengus — kaadri atdbi- 

lisc erimist * Tööjõu voolavus on nituotaliulino probleem* Sellega 

kaasneb Исака otsesele kahjule, mida tööjõu voolavus toldLtob, 

tootmisplaanide täitmisele, tojknudno kahju* Viimane seisneb kol

lektiivi ooteiaaloe arengu piduri? riooo * Küsimus au kõigepealt 

juba selles, ot tööjõu puuduses ollakse sunnitud rakendama mada

lama kvalifikatsiooniga ja haridusega töötajaid, kelle töUooooii*- 

tunisele, UltLalsxttidlikulo aktiivsusele jne* oi saa esitada kuigi 

kergeid nõudeid*

Uuritud perioodil omal soovil trilld. kojast lahkniud töötajate 

koosseisu võrdlus kogu kollektiivi koosseisuga näitab, et laliku- 

nuto seas on sulitoHoolt suuroii oou korgom liaridUDtaoor.ioga ja 

körgenci kvaHfilmtnioanlga kuid väilajoua etaožigB töötr-jatcl, koo 

kuuluvad noorte voi kcckoalisto hullca* nende näitajate jürgi on 

tegemist perspektiivse leaaäriga, kes oaolen koosa ninna toot: ilso 

ja cotsianloe arenguga ning võiks trilldLkojos pild^ aoga tl* itado* 

Seo nuudab tööjõu voolavuse probleoi.il veel tcnzuvanaks* Tuleb ifls* 
kido, ot niisuguse - perapelrbiivoo - kaadri luhlcunino oiial soovil 

ja lühiajalise töötanise järel solgolco to teises oana uotoodilm 

järgi uuritud kollektiivis - Tartu П* lloidonunni nii i* trUktisojas*

KtisitlUD voinaldas klndlt^ko tohe, oa^gdctiJonod polajixjod trüki

kojast töölt lahkuniooks* Oluliccxjatoks osutusid noist koln t 
töötasu, töütingii^uDOd ja juhtkonna togovu es töötajate arvates 

probleoi.il
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ocinovod ebakohad, Hood asjaolud <xx laldcuniapolij notoko erinevat— 

lo töötajaile erineval viisil, väärivad oga võrdeelt suurt tähe

lepanu.

Töötasu kaadri voolavuso põhjusena küoitlodoa nähakse tavo- 

Haolt kolge lihtsamat - ot palk on vüiko, Ilaga näitasid noio 

küsitluaandiUGd, aa sooauguno motiiv valdav ainult mdnlapalga- 

liotole Töötajail, keo said trükikojas koakniot voi kõrget pul

ka, oli töötasu lahkunioE)otiivils3 töistest aspektidest, Illi soi

gus, ot üks probloono on väiksem palk vorroldoo sollotu, riidu oo

dati, ja Liida oli lubatud - küsitletute sõnade jiirgl - töölevõt

misel, Tagantjärele on raske kindlaks teha, koo ja mid töölotu- 

lijailo lubas ning kao tuülotulljcxl sellest õigesti oru said, Va- 

joius uutolo töötajatele kõiki tingimusi senisest selgccitai töö

tavaks tclia on linne, Ettevõtte informtoioonlDüstooo optuiaalao 

elu juhtiiniDG oeena on oumatud kollektiivi oiooo. On aga võim

lik kaoutuda vuljakujundatavaid iniovuhondoid ka kutoooriontat- 

oioonikD ning tüülotulokuut huvitatule InfomocrirdLaokij*

Palga vuikDuao ning oodatud ja togolikult aaadud tUutaou 

vahekorra karval an palgaproblooni kolme anpokt oolle vactavui 

töütinglLiUötelo - viinaood an trükikojas oagoli ebaaoovittwad 

(füüoilioolt raoko Wö, UötöU, valiotuatoga töö). Soo tühandab 

palgale antava hinnangu oooat töötinginuatoga,

Heljao aopolrt on töötaou ouuruoo villjalmj unonine t tüpociiult 

proerdLa oaaEiino, Praegu tavaliooko oaanud palgakorralduse juurw 
on proorna j^ulctilioolt palgalioako, riille oaaaino oi seondu ( huli 

üloploanilioo tüöpanuooga, vaid nida eriti tööliood küaitlcvad 

lahutamatu ooana töötaauot, niillo vahanduool palk touuob normimi

sele taoomole* Enanaati on ka prenesriinlÄHKird niiougunc, ot töö

lised võivad doIHdo palgalt oaga roaaloolt arvootadu, Sam luban 

takso töölotuliljailogie Kui uga proomia abigil pulijusol saamta 
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jääb, loetakse soe j uilt konna süüks. Nii kujuneb lahkumispohju- 

seks juhtkonna suutmatus preemiat igal juhul tagada. Näeme pal

gaprobleemi seost hinnanguga juhtkonnale.

Teine olulisem lahkumismotiiv on töötingimused, Trükikojast 

lahkunute hinnangutes peegeldub kõigepealt see objektiivne olu

kord, milles tuleb töötada EKP KK Kirjastuse trükikoja töötajail 

Ühelt poolt on tegemist uue kaasaegse trükikäitisega, mis on 

varustatud uuema tehnikaga kui paljud teised polügraafiatööstuse 

ettevõtted. Viimane asjaolu mõjutab, nagu näitavad ka uuringu^ 

õppivate noorte seas, soodsalt tööloasumisplaanfi t uues ettevõt

tes loodetakse (küllap ka leitakse) paremaid töötingimusi, kui 

vanemates trükiküitistes.

Samas selgub, et on asjaolusid, mis muudavad töötingimused 

halvemaks. Ühed neist on trükikoja tootmisprofiilist tingitud : 

töö mitmes vahetuses ja öösel, mille poolest EKP KK Kirjastuse 

trükikoda on Tallinna teistest trükikodadest raskemas seisus. 

Edasi ei suudeta ka siin kõrvaldada polügmafi ae tte võttele oma

seid tootmisprotsessist enesest tulenevaid ebasoovitavaid tegu

reid $ töö füüsiline raskus, temperatuur, lõhnad jne. Veel aval

dub töölt lahkunute hinnanguis töötlngimustele seisukoht, et 

juhtkond ei ole suutnud korraldada tööd nii, nagu oleks võimalik 

antud ettevõtte küllaltki kaasaegse tehnika juures. Nii konkre

tiseerib ka töötingimuste osa tööjõu voolavuse põhjusena mitmeks 

konkreetseks lahendamist vajavaks probleemiks.
Kolmas suurem trükikojast lahkumist tingiv põhjuste kompleks 

on seotud juhtkonna tegevusega, täpsemalt sellesse suhtumisega. 
Puudustest, mida juhtkonna tegevuses nähakse, oli juba juttu 

palga ja töötingimuste osas.

Nende konkreetsete probleemide kõrval avaldub töötajate 
hinnanguis teatud üldine rahulolematus juhtide tegevusega, nende 

saamatuse, asjatundmatuse jne, taunimine. Küsitletud, kes niisu- 
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gusi hinnanguid andeid, ei suutnud intervjuu käigus aina Id Ilalt 

äilrmuslikko hinnanguid konkreetselt põhjendada* niisugused hin

nangud väärivad antud juhul tähelepanu mitte lori, juhtkonna te

geliku töö kokkuvõte, vaid kui juhtkonna töö peegeldus* azwaa* 

mine sellest, mis on töötajail kujunenud* Ünsolt tuleb träldko- 

ja juhtivate töötajate ja tööliste lähendamisele, juhtide tegeviH 

oo ning oollo võimaluste ja piiride solgitärnidele tööliote ooaa 

oeniaoot enam tähelepanu pöörata* Ka käesoleva lepingu teiste 

ooaxlc jooke andneid loogudes kohtasid uurijad sedalaadi eitavaid 

hinnanguid, mis antud kasinuse aktuaalsust veelgi rõhutab*

Toodut on voinalik kokku võtta järgmiste punktidena, mille 

kaupa oleks otstarbekas käsitleda tööjõu voolavuse põhjusi ja 

selle väliendaniae toid sotsiaalse juhtimise raames $ 

1* Töötasu*

1*1* Väikosopalgalisto töötasu.

1*2* I^romeeriniso täiustamine*

2* TöötinginuDod*

2*1* Ebatorviolike töötinginuste väliendaninc*

2*2* № ЮС ICirjaotuae trtlkikojalo opotoiifilisto töötingi usto 

3* Töö organiaocrlrjine, juhtkonna tegevus*

3*1* Töö organiooorinioe ebakohtade väljaaelgitaiaino ja Icorval- 

danino*

3#2* Juhtide ja tööliote ouhtlonioo tihandanino*
4* Töökaaolaoto adaptsiooni alaste abinõude süstoeni loomine*

4*1* Ettevõtte* selle töötingimuste ja töötasustamise tutvusta* 
ndno uutole töötajatele ning Kirjastusse tööletulekust 
huvitatuile*

4*2* Uutolo töötajatele perspektiivide kujundamine (tööalane

edasiliikumine* töötasu* enesetäiendusvoimlused9 töö
tingimuste muutmine jne*)*
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Lisa

EKP KK KIRJASTUSEST ОШ, SOdVIL LAHKUN. D 

T OOTAJATE KÜSITLUSE KAVA

Tööjõu organiseerimata liikumise olulisemaks komponendiks 

ettevõttes on töölt lahkumine omal soovil# Lttevotteet lahkumist 

tingivate põhjuste väljaselgitamiseks intervjueerime töötajaid, 

kes on lohkunud ja lahkuvad liKP KK Kirjastusest 1960# aasta 

jooksul# Uuritava kontingendi moodustavas üldistel alustel ala

liselt tööle võetud ja töötajast enesest sõltunud põhjustel 

lahkunud#

Varasematest küsitlustest on selgunud, et ettevõttest ära

mineku põhjused on töötajail tavaliselt lähedased, s#t# et lais

kujate põhimassil esineb suhteliselt välke arv sagedasti kordu

vaid äreminekumotilve# See lubab piirduda väljuvõttelise kogumi

ga kõigist üürimisele võetud aastal lahkujäist: intervjuusid 

korraldatakse niikaua, kuni tüüpilised lahkumispõhjused on sel

gunud ja täiendavad intervjuud ilmselt enam uusi põhjusi välja 

ei tooks#

Intervjuud viiakse läbi kõigis kvartaleis lahkunutega, sa

muti hõlmatakse kõik need kutsealad, kust lahkumine on massili

ne# Intervjuud viiakse läbi /КР KK Kirjastusest omal soovil lah

kunud töötajate kodudes või uutes töökohtades kirjastuse kuauri- 

osakonnast saadavate aadresside järgi (vajaduse korral küsitak

se täiendavaid andmeid lahkunute endistelt töökaaslastelt).And

mete koguline toimub vestluse vormis TRÜ Komi unit tliku kasvatuse 

laboratooiiumis koot totud küsimustiku alusel#

Intervjueerimisel kogutud andmed töödeldakse alganu. lestiku 

väikest mahtu arvestades käsitsi ja analüüs esitatakse eraldi 
arvudena 
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Intervjuu EKP KK Kirjastusest 1980» aastal omal soovil lahku

nud töötajatega sisaldab järgmised küsimused:

INTERVJUU TÜ )LT LAIIKUIiJGA

1* Tööalane iseloomustus
amet
kategooria
staaž ettevõttes
kuldas omandas elukutse
hariuus
keskmine palk koos preemiaga
vanus
sugu
t enistui käik enne iKP KK Kirjastust

2» Kust saite teada, et EKP KK Kirjastuses ole* s võimalik töö

le asuda?

3. Fie toi Teid just EKP KK Kirjastusse tööle? Fis ai. jaoluu tin

gisid otsuse selle kollektiivi kasuks?

4e Kuldse vastas et ekujutus kirjastusest tegelikkuselt? Kas 

pettusite milxeski? Liis osutus oodatust paremaks?

^uiüas rahuldas Teid •••
• palk
• •• tööalase edasiliikumise perspektiiv (kõrgem palk, vastuta

vam ametikoht, kvalifikatsiooni tõstmise võimaluted jnc«)
• •• suhted otsese ülemusega
•e. suhted töökollektiivis
•ee töötingimused ja töö organiseerimine
••• töötingimuste mõju tervisele
• •• oihie ja muu töövälisesse sfääri kuuluv

(mis nimetatud asjadeta kõige enam häiris? mis meeldis?)

6e Kes Teie teadmised, praktilised oskused ja kvalifikatsioon 

vastasid tegelikult tehtavale tööle.

?• lillal tekkis mõte lahkuda EKP KK Kirjastusest? Elille mõjul

see tekkis?
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?• Millal tekkis mõte lahkuda EKP KK Kirjastusest? Kiile mõjul 

see tekkis?

8. Liida loete kolge olulisemateks põhjusteks, mis sundisid Teid 

seda sammu astuma?

9e Kas kavatsete sama tööd jätkata (jätkate) mõnes teises ette

võttes voi vahetate (vahetasite) koos ettevõttega ka elukutset? 

Kui ja, siis mis põhjusel?

10. Kui Te uut töökohta valisite (valite), siis mis on (oli) 

kõige tähtsam asjaolu just selle ettevõtte valikul uue töökoha

na? (korteriLaamine, palk, töualane perspektiiv, vahetuseta 

töö, paremad töötingimused ja töö organiseerimine, oime vms.)

11. Kui uus töökoht on valitud, siis kust saite teada, et mär

gitud asjaolud on seal Teile sobivad?

12. Millisesse ettevõttesse või asutusse kavatsete tööle minna 

(juba töötate)?
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Резюме

На данном этапе работы анализировались причины текуче

сти кадров в Типографии Издательства ЦК К11Э, при этом рас
сматривалась стихийная форма данного процесса, которая в на
стоящее время является на предприятии серьезной проблемой, ибо 
в существенной мере препятствует нормальному течению произ
водства и социальной жизни коллектива»

Анализ проведен на основе данных анкетирования работни
ков типографии, а также данных интервюирования уволившихся с 
типографии работников» Результаты анкетного опроса позволя
ют утверждать, что около 40 % работников типографии плани

руют увольнение, которые вместе с тем вообще не намерены ра
ботать в полиграфической промышленности. Положение комплици* 

руется еще в связи с тем, что среди намеревающихся уволиться 
много молодых работников и специалистов.

Основной причиной увольнения указывается недовольство 
заработной платой. По причине низкой заработной платы уволь
няются преимущественно семейные люди, фсобенно мужчины. Однаг- 
ко низкая зарплата не всегда является самостоятельной, опре-1 

деляющей увольнение причиной, а выступает совместно с другими 
неудовлетворяющими работника обстоятельствами, в качестве 
которых более часто отмечаются неблагоприятные для здоровья 
условия труда и недостаточная организация работы. Из интер
вью уволившихся работников выявилось, что низкая заработ- 
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нал плата выступает в качестве причины увольнения совмест
но с лишением премии в результате плохой организации работы. 
Последнее приводит к неудовлетворенности руководством и к 
конфликтам.

Неблагоприятные для здоровья условия работы: загрязнен
ность воздуха, сквозняки, пыль в типографии выступает основной 
причиной увольнения женщин и одной из основных причин уволь
нения мужчин.

Те, кто уволились из-за конфликтов с начальством упре
кают начальство в недостаточной способности организовать ра
боту.

В заключении работы приводятся предлагаемые меры по 
улучшению положения.


