
Bürokraadi tähestik 

A 
Avalikkus. Põhimõte, mis käib dokumentide, mitte nende sisu kätte-
saadavuse kohta. Peab kindlustama inimpotentsiaali ehk inimkapitali 
ehk inimressursi arendamise teostamise. 

& 
Bürokraatia keel. Erikeel, milles bürokraatia toodab määrusi, juhen-
deid, juhiseid, eeskirju, instruktsioone, korraldusi, käskkirju, kirju, 
aruandeid, kokkuvõtteid, protokolle, akte, analüüse, arvamusi, aval-
dusi, esildisi, märgukirju, koondeid, selgitusi, tõendeid, õiendeid, tea-
tiseid, memosid jne. 

CV [sii-vii] ja WC [dablju-sii] 

D 
Dokument. Mis tahes paber, millele on jäädvustatud asutuse või isiku 
tegevuse käigus tekkinud teave. Peab omama vormi ja struktuuri ning 
olema registreeritud tähtsa paberina. Võib omada ka sisu. 

Efektiivsus. Mingi seos seatud eesmärkide, kasutatud vahendite ja saa-
dud tulemuste vahel. Efektiivsus on seda suurem, mida rohkem suu-
detakse antud vahendite kõrval ära kasutada ka andmata jäetud va-
hendeid. 
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r 
Funktsionaalsus. Omadus, mis iseloomustab töötajale teatud institut-
siooni teatud menetluse tasandil kinnistatud regulatiiv-administratiiv-
sete ja strukturaal-operatsionaalsete ülesannete täidetust. Bürokraat 
omab reeglina kõrget funktsionaalsust. 

Gigabitt. Ühik, mis sobib ühiskonnas liikuvate infohulkade mõõtmi-
seks. 

ffl 
Haldussuutlikkus. Vaimne ja kehaline võime rohkesti pabereid toota 
või neid oma paigandist läbi lasta. 

I 
Infoühiskond. Kasutajasõbralik teadmistepõhine ühiskond, kus val-
gekraesid on rohkem kui sinikraesid. 

J 
Juhendmaterjal. Üld-, eri-, kasutus-, tarvitus-, käsitsus-, käsitlus-, kä-
situs-, tegevus-, toimingu-, töö-, tootlus-, teavitus-, kindlaksmääramis-, 
määratlus-, edastamis- ja tagastamisjuhiste kogum. 

m 
Kirjaoskus. Endisaegne komme paberite koostamisel mingeid keele-
piiranguid silmas pidada. 

Lühis. Bürokraatidevaheline kahe bürokraadi poolse konstruktiivse 
tegevusakti tulemuse tagajärjel tekkinud, arenenud, kinnistunud ja 
seoses lühiühendusega tugevnenud strateegilis-taktikaline lühiühen-
dus. 
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M 
Memo. Uusim kirjaliku meeldetuletuse vorm, sooritamaks kiirenda-
tud korras efektiivseid ja konstruktiivseid tegevusvorme. 

m 
Nägemus ehk visioon. Kaasaegse arendustegevuse põhivorm. Tekib 
bürokraatidel ja poliitikutel ning on üldiselt kõigil ühesugune: näge-
mus sisaldab nende tegevuse tulemuste ülekandumise innovaatilisteks 
toodeteks ja teenusteks. 

O 
Optimaalne. Kasutatakse sõnaühendis kõige optimaalsem lahendus-
variant. Sobib mis tahes kohas ja ajal mis tahes tähenduses. 

9 
Paber. Materjal, jõud ja abinõu, mille varal käivad bürood, kontorid, 
osakonnad, toimetused, talitused, kantseleid, keskused, ühtlasi nende 
eesmärk ja otstarve. 

m 
Quod licetjovi, non licet bovi ehk tea oma kohta hierarhias. 

m 
Register. Kui sind või sinu asja ei ole registris, siis sind ja sinu asja ei 
ole olemas. 

S 
Strateegia. Olemasolevate ja taotletavate vahendite maksimeerimine, 
saavutamaks visiooni teostumine. Kindlustab integreeritud innovat-
sioonisüsteemi funktsioneerimise, efektiivsuse tõstmise ja bürokraa-
tia igikestmise. 

Sõna-sõnalt: Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale. 
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f 
Tulemuspalk. Kaasajastatud vorm paberitsirkulatsiooni innovatsiooni 
kindlustamiseks ja turupõhiste sidemete käivitamiseks. 

¥ 
Utiil. Paberite liikumise lõpppunkt. 

W 
Võrdõiguslikkus. Naise võrdne õigus mehega võrdses koguses pabe-
reid toota ja liigutada ning selle eest võrdset tulemuspalka saada. Nai-
ne ei vaja funktsioneerivate tugistruktuuride eksisteerimist vastavate 
tugiteenuste näol. 

Õiendama. Õiendab [mida?] formaalsusi. Ei õienda oma vigu. Õien-
dab [millega?] oma paberitega. Ei õienda klientidega. 

8 * 

A 
Ära muutma. Saab ära muuta küllakutseid, kuupäevi, määrusi, juhi-
seid, minekuid, tulekuid, ettepanekuid, tagajärgi, ei saa ära muuta 
ettenähtud ametnike arvu, nende tulemuspalku, erastamist, ärastamist, 
ärategemist, äramuutmist. 

@ 
Ökopaber. Paber, mis võimaldab dokumentide retsirkulatsiooni opti-
meeritud kujul. 

¥ 
Üneem ehk vahehäälitsus, aga mitte üü-üü, vaid ee-ee, ää-ää, öö-öö. 
Sobib lihtsurelikule, mitte bürokraadile, kes ei vaja mõtlemispause. 

Idee Pirjo Hüdenmaalt 
(Hiidenkivi 1998, nr 5, lk 12-13). 

Tiiu Erelti teostus. 


