
9.2. Vaba aja hulgast

Kolge üldisemas plaanis määravad töö ja vaba aja va
hekorra tootlike Jõudude arengutase ja tootmissuhete ise*  
loom / 3» lk» 242*311/»

Inimeste käsutuses oleva vaba aja hulka mõjutab о 10- 
Ilselt ühiskondlikult vajaliku tööaja hulk ja selle jao*  
tunine.

Tööviljakuse tõusu ja tootlike jõudude arenguga suu*  
reneb toodetavate ja tarbitavate hüvede hulk. Ka vaba ae*  
ga võib vaadelda ühe tarbitava hüvena ja samal ajal ühe 
tarbimise tingimusena / 4, lk. 265 /.

Vaba aja kasvu probleeme tuleb vaadelda seoses tar
bimise probleemidega. Seega peab ka tööaeg lühenema koos 
töötasu suurenemisega. Tavaliselt see nii ongi, lääne*  
Euroopa maade viimase 100 aasta majandusliku arengu uuri
jad väidavad*  et tööviljakuse kasvust saadud ökonoomia 
on nendes maades läinud rohkem töötasu suurenemisele kui 
tööaja lühenemisele / 7» lk. 57 /♦

Tööaja lühenemine on siiski olnud märkimisväärne. 
Möödunud sajandi keskel oli Lääne-Euroopa maades töönä
dala pikkuseks 74 tundi / 28, lk. 51 /• 1965. a. oli ena
mikus arenenud kapitalistlikes maades töönädala pikkus 
44*46  tundi / 18, lk. 99 /. Nõukogude Liidus toimus 1960. 
aastate alguses üleminek 41-tunnisele töönädalale (töö
nädal muudeti 5-päevaseks). Tegelik töönädala pikkus oli 
1965.a. siiski veidi suurem - 43,4 tundi (arvestades ka 
ületunni- ja lisatööd)/ 18*  lk. 99 /• Mõned majandustead
lased ja sotsioloogid on arvanud, et Juba käesoleva sajan
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di lõpuks õnnestub vila tööpäeva pikkus 3*3  tunnile / 20,lk, 

109/e
Tööaja lühenemise le ei vasta aga samasugune vaba aja 

suurenemine, Töö intensiivistumise tõttu on suurenenud väl
japuhkamiseks vajalik aeg, Süveneva urbaniseerumise tulemu
sena suureneb ka tööle tuleku aeg, nõukogude Liidus kulub töö
tajatel mittetootmissfääri mahajäämuse tõttu palju aega ko
dus eele toimetustele, elukondliku teeninduse ettevõtete ka
sutamisele jne, kõige selle tulemusel pole nõukogude Liidu 

töötajatel vaba aeg märkimisväärselt suurenenud, vaatamata 
tööaja lühenemisele • Seda on näidanud üks tuntumaid tööta
jate ajabüdžettide uurijaid nõukogude Liidus V, Peeru sev, 

võrreldes 1963»a. uurimistulemusi anünetega 192^,a, kohta 
/29,lk, 28/.

Seepärast on vaba aja suurenen!eeks nõukogude Liidu 

töötajatel praegu kolge tähtsam vähendada kodustele tööde
le ja toimetustele kuluvat aega, parandada elukondliku tee
ninduse sfääri tööd ja tõsta töötajate elatustaset /vt. lä

hemalt 23,lk, 66 jj,| 19, lk. 4$ 29,lk, 28/.
Eelkõige tuleb suurendada töötajate sissetulekuid ja 

tarbimist, tööaja olulisem lühendamine ei tule lähemal 
ajal kõne alla /25,lk.89/.Ainuüksi uööaja lühendamisega te
geliku vaba aja suurenemist ei saavutata. Kui töötajate 
elatustase ei ole küllaldaselt kõrge, siis hakatakse lühe

ma tööaja korral tegema rohkem ületunni- ja täiendavaid 
töid, et tõsta oma elatustaset. Sest kuigi materiaal

sete väärtuste eelistamine vaba aja väärtustele on cvt^ne 
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ka$d.talistlito mode töötajatele t НшюЪ see teatad utral 
ka sotsialismi ajal / 19» !&♦ 23 /•

Järgnevalt vaatlen lähedalt;» rilline on vaba aja huh 
vaatluse all olevatel autojuhtidel Ja resraditööüstel»

9»2»1» Vaba aeg tööpäevadel

Vaba aeg та osa töövüllsest ajast» ala jääb üle та» 
seotud ajast» Vaba aje hulk sõltub nii töopäevn kui ka 
seotud aja pikkusest» Tarast tööd (kaasa aetatud tööle 
tulekuks kuluv aeg) ja vajalikku uneaega jääb autojuhti^ 
del üle uisbes 6 ja remonditöölist©! 7»4 tundi» Kui sellest 
ajast saha arvuta söömiseks» isiklikuks liügleraiks» kodus*

eeg»
Talusifcje töötajatel endil hinnata ara vaba aja imlkae 

**Kui uita tundi jääb Selle sada vaba aega» Mda 2e su^öo 
kasutada ова ästalgealso järgi?**  Küsitluse wlot^istest sel» 
0й>, et ÄiteiitiW iUnderad ena у^гй Ma TititifliM® ■**  
vel tari, talvel tšiöfiüeraM keatalaelt 3 Ja

ilaarri-tatRiautojuhtidel on vaba aee ' lühem (2,9 t;.)) 
tali uunnitusuautojuhtidel O»2 te)*



Autojuhid $ • 3,0 ♦ 0,1 6 ■ 1,7

Vribo ае»з äundideo alla 1 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-HO 4,1^ö üle
5

ÄUtojtiMZl f> 14,7 22,9 14,7 13,4 5*3  ^4*5-?

Reoooaitööllsed й 12,9 13,9 12,9 13,3 10*9  ao*2

vaba aja hulya kohta.

liaaoodltööliaed 5 - 3,9 ♦ 0,2 8 • 2,2

Vabe aja hulk tundides Moukotjude Liidu töötajatel 
kosl221Golii oH 1965*"1966»ae  «hvusv&ieliae uueiaooe on*-  
sell järgBlne (‘sSckoüUde IjLidu osas on aluseks Tlhkva linn) 
/27/1

Töötavad tiohed,tööixlovadcl 4,2
laupäeval 4,7
püharöovol 7,7 
fiäcstoSLsõXt; 4^9

SöötagRtod ^Mixsd^yööpteratial 2*6  
totir^ral 2*9  
piöieiiiOTedL 5*2  
tofltolseX^ 3#0
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KerMlno vaba aeg Coehed ja naised koos arvestatuna)
on 4»2 tundi*

Hiisiis» arvestades seda, et autojuhid ja rarorditõo*
lised on pearisolt nehed» võib väita» et autojuhtide yta
пея aa teinutelt näikHM кп1 ЯЙг.кпяук. ШЙР ЫГйяу^а

g<?9«rtel Qffl МЙШ

Tabel 9.5

Vaba aja hulga sõltuvus tööpäeva pikkusest 
(tundides)

Tööpäev*?  pikkus V^ba aja hulk Vaba, aja hulk re- 
autojuhtidel aonditoölistei

I-uni 7 *■

7t1 - 8,0 3#8 *,3
8,1 - 9,0 3,3
9,1 • Ю^) 3,6

10,1 • n^> 3,0 *»

11,1 - 12,ü e*

Valitsuses 3»o 3,9

9*2e2,  ihhkepäevadest

JWaenaovl on autojuhtidel lasteisalt 5> тазтаМлвш» 
tel 6,3 i**eva  kitus*  aecjurreo on dbel küonendikul autojti*»  
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tidest ainult 2 või veelgi vähem puhkepäeva kuus ja ainult 
veerandil 7-8 puhkepäeva kuus, hamel ajal nenondineestes*  
on ligi kolmveerandil 7 või ro kea puhkepäeva kuus.

hutnsl osal autojuhtidest С9ВД) ja reoxiditöüllatcst 
(92 ) tuleb viiel tk.v<ada ka letvnevitl või pikiapüevifcii 
saaljuuscs 4*6»  -4 autojuhtidel ja 39 $»-4 rvcondiooestel 
küllaltki sageli või pidevalt (vt. Ifibeoolt 3*  päk.).

Tõotajate rahulolust аза puiikepäevode arvu ju kutis ja 
lauyäevitd^xihapuovlti töötenisoQo tuleb juttu peatüki 15- 
roosas.

Vaatlaae jüsgnsvalt autojuhtide ja rcaondltöuliste 
vtiba aja huike kuus.

9*2.3»  vaba aja imik lama

Vaba aja huigu kohta kuus on noodusöatud indeks. !»• 
daksi nooduatsnisoks on liidetud vtibu aja hulk tööpäevadel 
ja pahteepuevadel kuus.

Indeksi jaotused on jangniseä*

aanonditQölü- - 4.C 5*8  7,3 12*8  9*2  M ?•<>
ood >3

Skaala 1 '■ 2 3 4 5 6 7

*eg t. kuus 30-^5 G1-75 75-90 УМ05 Ю&-1Э0 121И35

Autojuhid 2 3^ 8^G «ao 15.9 13.6 15,7 M
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8 9 10 ■ 11 12 13 14

136-150 151-165 166-1Ü0 181-195 196-210 . ’1,1' #w. JJI 226-240 üle 240

9#7 4*8 3,5 1,9 1»3 0,6 0,9

9#4 7,2 7,9 8.2 4,1 2^^ 1^ Ы

Autojuhid
Renonditöölised

ž ■ 5,7 j 0,2
$ - 7,3 t 0»3

5 » 2^9
6  38* *

Seaga autojuhtidel oo kuus kontoni selt Ю8 ♦ 3 tundi, 
peocnditöölistel 132 ♦ 4 tundi vaba õega*  Seejuures мео»- 
ditöulistc yxihul cm vahe aje hulga jürgl palju suuraiac 
erinevused leul autojuhtidele

iäiinova vanuse, staaši, palga# kvallfikatsiocni ja 
haridustaoenega töötajate vaba aja hulga erinevuste vdlja- 
eelyitaBilsel tesuttee korrolatsiooniandlösi (vt# jooni- 
aed 9*1*1#  9*2*1)#  Autojuhtidel ixaiduvad nende tunnuste 
vahel olulised korrelatiivsed seosed. Reinonditöölistel on 
indeksil "Vaba aja hulk kuus" negatiivsed korrelatsioonid 
vanune# palga, staaši ja kvalifikatsiooniga. Järelikult 
vaneaatol# staažikatiaücl ja kõrgena pelgaga ning kvnlifi- 
katstoemiga reDonditöülistel on vaäbe aja hulk kuun väikses*  
Autojuhtide kohta korrelatsioonide alusel seda ütelda ei 
naa*  "
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9*3*  Vaba aja kasutanine

Autojuhtide ja remonditööliste vaba aja struktuuri 
uurimisel kasutasime etteantud tegevuste nimekirja ning 
palusime küsitletutel märkida» kas nad neid tegevusi har
rastavad ja kui palju aega sellele kulutasid eelmisel nä
dalal (või kui mitu korda nad tegelesid sellega eelmisel 
kuul)»*

Tegevuste nimekiri koosnes 27 üksiktegevusest (või 
ühelaadsete tegevuste grupist) • nimekirja koostamisel me 
arvestasime uuritavate Iseärasusi vaba aja kasutamises ja 
seniseid kogemusi vaba aja uurimisel»

Tegevuste nimekiri koos andmetega nende harrastamise 
kohta automajandites on toodud tabelites 9*1*10  ja 9*2»8»  
loik üksikud tegevused on koondatud nende sisu alusel 8 
tegevusgrupiks» Vastavalt nendele tegovusgruppidele on moo
dustatud ka indeksid» Vaba aja togevusgrupid, mille kaupa 
me järgnevalt vaatleme ka autojuhtide ja remonditööliste 
vaba aja kasutamist, oa järgmised:

1» Eriala ja enesearendamisega seotud tegevused»
2» Hassikomunikatsiooni (televisioon, raadio, ajakir

jandus) tarbimine»
3*  Kultuuri tarbimine (ilukirjandus, kino, teater)»
4» Aktiivsed kultuurialased tegevused (isetegevus, 

kuntoiharrastused jne»)»
5*  Enese füüsiline arendamine»
6» Seltskondlikud tegevused»
7» Alkoholi tarvitamine»

J|rgnev analüüs baseerubki tööta j at^ hinnai^aitejL , mis 
võivad olla tegelikust olukorrast mõnevõrra erinevad»
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В*  Perekonna ja koduga seotud tegevused.

* Siin ja edaspidi on keidciaine ajakulu arvestatud ainult 
tegelejate kohta.

Viimases grupis ci ole täiesti vaba aja te; ,evui ed, 
kuid paljudele võib üks kui teine sellesse tegevusgruppi 
axvatud tegevus olla rohkem või vähem vabalt valitud tege

vuseks. Seepärast käsitleme neid koos teiste vaba aja te
gevustega*

9.3*1.  Eriala ja enesetäiendamisega seotud 
tegevused

Sellesse gruppi on arvatud tegevused, mis on seotud 
kutsetööga t. в erialase või üldise onesetäiGi^amisega.Bende 

tegevuste kõrvel vaatleme siin ka ühiskondliku tööga tege

lemist. nimetatud tetemwed on erialase arengu ja staatu
se tõstmise seisukohalt olulise tähtsusega»

Isikliku auto, mootorratta või mõne muu mootorsõidu
ki hooldamise, parandamise või ehitamisega tegeleb 37$ 

autojuhtidest, kulutades selleks keskmiselt ligi 6 tundi 
nädalas *;  remonditoölistel on vastavad näitajad 45,1% 

ja üle 7 tunni*
Erialaselt täiendab end 55» 7$ auto j uilt idast (üle 3 

tunni) ja 5^»0% remonditöölistest (ligi 4,5 tundi n dalas).
õpivad 3»9% autojuhtidest (keskEdLm.lt 7 tundi) ja 

11,4% remonditöölistest (keskmiselt 9 tundi nädalas).
Ühiskonul ildin tööd teeb 22,4% autojuhti :est (3,5 tui

keskEdLm.lt


äi) ja 27,3 % renondituulistest (4,5 tundi nädalas).
Ajakulutuste alusel opilniselo, ärialasele eneeetaien- 

daciselo ja isikliku nootorsõiäukiya togelcoiselo oo uoo- 
dustatud indeks ’*3a4ala  ja eneeetdieadaraisoaa seotud te
gevused".

Indeks! jaotused on , järonisedi

Skaala 1 2 3 4 5

Autojuhid, % 56,7 40,3 2,9 o,1 0

3^*^ 46,3 43,7 7,2 2,7 0,1

Autojuhid x S 1,5 6 a o,6

licronditöölised x e 1,7 ♦ 0,1 6 ■ 0,7

Qkanla 1. jaotuspunktis on need, kes harrastavad neid 
tegevusi vüga vähe või üldse nitte, 5. jaotuspunktis need, 
kes kulutavad neile vtiga palju aega.

Seega kulutavad auto juhid niaetatud grupi uesevust»- 
le vfihm aega kui seiiondinieiiod.

"Brlalase enesetüiendaEiise^indeksll on korrelatiiv
sed seosed haridustasene, vanuse ja staežiga, renondit&i- 
listel ka palga ja kvalifikatsiooniga (vt. joonised 9.1,1 
ja 9.2.1). Sellest järeldub, et noorenad, väiksena ataaäi 
je Nfaeaae hari iWia tiarnneci^i eemflf flffil hibuul loa ■eflaleaa



plnise ja ühiskondliku tööga tegelemist eraldi lähemalt*
... i^i^Lnoelt täiendab end kõrgema liigi autojuhtidest

suurem protsent, kuid keskmine ajakulu sellele on neil
sem kui madalama liigiga autojuhtidel (vt, tabel 9.6) •

Tabel 9.6
Autojuhtide erialane enesetäiendamine

ja liik

Liik Tegelejate
S

Keskmine ajakulu 
t, nädalas

I 60,5 2,0 ,
II " 54,1 . 3,5 '
m 52,1 3,5

Valitsuses 55,7 3,2

Kõrgema haridustasemega töötajad kulutavad erialase
le enesetäiendamisele üldiselt rohkem aega ja sellega te*  
gelejate protsent on nonde hulgas suurem.

Tabel 9.7
Erialane enesetäiendamine ja haridustase

Autojuhid
Haridus tegelejate % t. nädalas

Kuni 4 kl * 14t0 2^5
5- 6 kl. 46,2 2,5
7*8  kl. 57,7 3,3
9 *10  kl. 57,2 3,5
Keskharidus 64,5 3,3
Keskeriharidus 64,0 2,3
Valitsuses 55,7 3,2



TJoosecaad autojuhid täiendavad end erialaselt rohkem 
kui vanemad, kolge rohkem aogB&ilub selleks 21-25 aastas
tel*

Tabel 9.8
Lrialane enosetäiendamine ja vanus

Autojuhid
Vanus aasta* «*——*——*■

tes tegelejate % t< nädalas

Kuni 20 65,2 3,2 '
21 • 25 56,9 4,0
26-30 66,0 3,0
31-35 54,9 3,3 ' ■
36 • 40 57,3 2,5
41 - 45 47,7 2,0 '
46-50 50,6 2.5 .
51 - 55 33.3 2,5

Valitsuses 55.7 3,2

Korgesapalgaliste autojuhtide ajakulu erialasele ene
setäiendamisele on väiksem kui aadalaznapalgalistel, tege
lejate protsent on aga mõnevõrra suurem*

Tabel 9.9

Erialane enesetäiendamine ja palga suurus

91-120

Autojuhid 
tegelejate % t*  nädalas

43,9 3,0
47,7 4t0



121 - 150 56,7 3,5
151 * 180 52# 5 3,5
181 - 210 53,7 3,5
211-240 54,3 3,3
241-270 56,8 3,3
271 * 300 • 57,8 .. . 2,0
301-330 65*3 1,8

Valitsuses 55,7 3,2
Seega ilmnevad kolge suuremad erinevused autojuhtide 

erialases enesetäiendamises haridustaseme ja 
vanuse järgi, kolge suuremad erinevused erialasele enese
täiendamisele kulutatavas ajas - kvalifikatsiooni ja sisse
tuleku järgi*  Seejuures kvalifikatsiooni ja sissetuleku 
kasvuga tegelejate protsent suureneb, sellele kulutatav 
aeg aga väheneb | seepärast puudusid tuimustel "kvalifikat
sioon” ja "sissetulek” ka korrelatiivsed seosed indeksiga 
,rHriala ja enesetäiendamisega seotud tegevused”*

õppimisega tegelevad kõrgema kvalifikatsiooniga töö*  
tajad märksa vähem kui madalama kvalifikatsiooniga tööta
jad (tabel 9*10  ja 9И1).

- - Tabel 9*10

õppimine ja liik (autojuhid)

Liik Tegelejate % Keskmine ajakulu t. 
nädalas

I 2,6 3,8
П .. 5,1 12,8

M 13,0

Valitsuses 3,9 7,0



Tabel 9.11
Õppimine ja kvalifikatsioon (remonditööli- 

sed)

Kvalifikatsiooni - 
järk

Tegelejate % Keskmine aja
kulu t, nädalas

I 13,6 9,5
II 21,9 ' 9,7 '

III 25,4 12,0
IV 9,5 5,2
V 4,8 8,2

Valitsuses 11,6 9,0

Mida kõrgem haridustase, seda rohkem tegeldakse õp
pimisega (autojuhtidel г ж 0,26, remonditöölistel r = 0,52)

Tabel 9*12

õppimine ja haridustase

Haridus
Autojuhid Remonditöõlised

tegelejate t.näda- tegelejate
*

t, näda
lasjt las

Kuni 4 kl. 2,3 3,5 0 0
5—6 * 2,1 1,5 3,1 3,o
7*8  * 5,0 6,5 9,7 6,0
9 -10 H 6,9 6,5 26,3 8,0

Keskharidus 7,3 12,0 18,4 16,5
Keskeriharidus 4,0 3,5 . 9’1 15,5

Valitsuses 3,9 7,0 11,6 9,0



Kõige rohkem on opjijaid nooremate hulgas (tabel 9» 13)»

Tabel 9e 13 

õppimine ja vanus

.   II «II,III,  .......................................................................................................... . ............................................I .1.11 1.11,1,1,11 II.* ...

Vanus a*
Autojuhid Bemonditööllsed

tegelejate t*  nä
dalas

tegelejate
%

t*  nä
dalas

Kfcmi 20 17,4 . 10,5 26,8 5,5
21 -25 8,0 8*0 23,5 13*0
26 -30 4,4 . 6*0 14e6 18,7
31 -35 ' ' ' 4,5 ' ' ' 9,0 5,6 ■" 7.5
36 -40 3,9 7,5 3,4 12,5
41 —45 2,3 , 5,0 4.5 2«5
46-50 1,1 7,7 0 o „
51 -55 2*0 0 3,4 1e0

Valitsuses 3,9 7,0 11*6 9,0

Õppijate protsent ja õppimisele kuluv aeg madalama*  ja 
korgemapalgalistel autojuhtidel ei ole erinevad*

Seega on kolge suuremad erinevused nii õppijate arvu 
kui ka õppimisele kulutatava aja osas haridustaseme ja va
nuse järgi, suured on erinevused ka kvalifikatsiooni järgi*

Magu näeme, kinnitab ka erialase enesetäiendamise ja õp
pimise eraldi vaatlemine*  et erialt. ja enesetäiendamisega seo
tud te jevuste osas on kolge suuremad erinevused vanuse (sel
lega on seotud ka staaž) ja haridus  taseme järgi*



Ühi3kondlildcu tööd teeb kõrgema haridusta «emoga
töötajatest suurem protsent»

Tabel 9» 14

thlskondlikö töö te jecdne ja ha idootose

Haridus
Autojuhid

tegelejate % t» nädalas

Kuni 4 kl» 16,3 3,5
5 - 6 n 21,7 3.3
7 - 8 n 21,5 3,5
9 -10 ” 24*8 3,2

И.0 Skil«T* l flll 22,7 4,0
Keskeriharidus 26,0 4,0

Valitsuses 22*0 3,5

Kooremad töötajad ( v»a» vanuses 21 * 25 aastat) kulu
tavad ühiskondlikule tööle mõnevõrra rohkem aega»

Tabel 9e15
Uhi^kondlika töö tegui31;j6 j® vanne

Vanus aastates Autojuhid

tegelejate % t» nädalas

Kuni 20 26,1 5,5 - '
21-25 11,7 2,0
26-30 21,2 4,3
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31 - 35 22,8 . 3,8
36-40 25,8 3#o
41-45 29,7 '■ 3,3
46- 50 21,3 5,0
51-55 ■ 19,6 1*8
———————————————!■ ■'■■■" ■ .......... ...... .
Valitsuses  22,0 3,5

Korgemapalgalistc autojuhtide hulgas on ühiskondliku 
tööga tegelejaid rohkem. .

> ’ Tabel 9,16

Ühiskondliku töö tegemine ja palga suurus

Palk rbl*  kuus
. . Autojuhid

tegelejate % te nädalas

Kuni 90 21,9 3,0
91 * 120 12,3 6,7

121 • 150 20,9 M
151 • 180 19,3 2.5
181 - 210 18,9 3,3
211 * 240 33*6 3,7
241 - 270 30,4 3*5
271-300 27,7
301 - 330 32,6 4,7

Valitsuses 22*0 3,5



3eega on erinevused ühiskondliku töö tegemises töö*  

t aj ata vahel haridastaaeae ja vanuse jür^i väikesed, Ilo- 
nsb,et kõrgenapalgaliate (üle 200 rbl, kuus) autojuhtide 

hulgas on ühiskondliku töö tegijaid keskmisest martesa 
rohkem»

9.3,2. Massikommunikatsiooni (MK) tarbimine

MassikoEEnunikatsiooniks nimetatakse informatsiooni 
vahendamist tehniliste kanalite abil massilisele haju
tatud auditooriumile /vt, lähemalt 19/• Kitsamas mõttes, 
nagu ka käesolevas töös, mõistetakse massikomnmni atsioo- 

nivahenditcna televisiooni, raadiot ja ajakirjandust, 
laiemas tähenduses ka kino ja raamatuid•

Pärast televisiooni leiutamist on ^K—vehendid hõi

vanud olulise koha ka laimeste vabas ajas, Kasslkomiu- 
nikatsiconi osa on kahesu^ne, thelt poolt võimaldab ts 

laiadel massidel olla kursis ko:;u mailma aktuaalsete 
süoäsnstega ja osa saada kultuiulvüürtustest /V*  tei
selt poolt tekitab PK (eriti televisioon) uenüentsi 
eemalduda tõelistest probleemidest, põhjustab rahuldu

mist pealiskaudsuseGO» Televisioon mitte ainult ei le
vita kultuuri, vaid võib neda ka labastada ,/26,lk# 1L0- 
181/,

Massikommunikatsioon võib stimuleerida Üldist kultuu
ritaseme tõusu,mida võib saavutada ainult L'K-vahciKiite ka- 
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sutamir-e scostssni.^1 aktiivse toelisest kultuurist osa*  

saami sega*
Vaatleme järgnevalt autojuhtiie ja re nditööliste 

MK tarbimi e iseärasusi.

Ajalehti loet ja raadiot kuulab peaaegu iga 
küsitletUe Autojuhid hindasid ajalehtede lugemisele 
kuluvat aega keskmi eit 4 tunnile nädalas ja raadio kuu*  
läätsele üle 7 tunni $ reiaonuimehed va tavalt 5 ja 8 
tunnile.

Telesaateid jälgib autojuhtidest (keskmi*
eit 6 tundi nädries) ja 85>,4;» remonditööl! ;test (7 
tundi)•

Seega pole autojuhtide hulgas uassilconrniunil^atsioo*  
ni tarbijate гrotsent remonditööliste emast väiksem, 
kuid väiksem on ajakulu sellele.

Tuleb arv stada, et osalt eit lo takse ajalehti 
ja kuulatakse x-aadiot ka töö ajal. Ka võib raadio kuula» 
mine ja televiisori vaatamine toimuda paralleelselt 
mõne teise tegevusega (näit, koduste töödega, külal! э*  
te vastuvõtmisega jne.).

Seega on tunduv osa autojuhtide ja remonditöölist© 
vabast ajast seotud massikomunikataioonivahendite ka
su tarni ega.

Võrreldes saadud tulemusi teiste uurimustega,ilm
neb, et autojuhid ja remonditööl!oed pole selles osas 
erandiks. Kii kulus nõukogude Liidus 196$.a. raadio 
kuulamiaele keskmiselt 0,7 tundi päevas ( sellest 0,6 



tundi teiste tegevuste kõrval) ja iselesaadete v«r tarni— 
sela samuti 0,7 tundi tööpäevadel 5 puhkepäevadel olid 
need näitajad umbes 1,5 korda suuremad*  Rahvusvaheline 
ajabüdžotüide uurimine näitas, et arenenud saades 

möödub puhiosa (3O*5O;3)  töötajate vabast ajast raadio 
voi televiisori juures olles /27, lk# 74—78/»

Ajalehtede lugemise, raadio kuulamise ja telesaadete 
jälgimise alusel on soodustatud MK tarbimise indeks» 
Indeksi jaotumised on järgmised!

Skaala 1 2 3 4 5

Autojuhid /» 0,9 35.8 55.6 7,4 0,4
Remondi-
töö]3 d % 1,4 29,7 55,3 13,1 0,5

Autojuhid x = 2,7 * 0,0 õ= 0,6
Remontiitöölised x s 2,8 * 0,1 6= 0,7

Indeksi 1. sKaalapunkc näitab» et nimetatud üegevu- 
sele kulutatakse vaga vähe aega voi üldse mit
te» 5*  — väga palju aega*



Indelaii "RK tarbtoine" torreletoioonide alusel ei Ш 
öelda*  et erineva vanuse, haridustaseme, sterzi, kvaJiflkst*  
oiooni ja palgaga töötajate vabel oleks Ж tarbimises nii>» 
geid erinevusi» 3«@uti ei saa öelda» et 1Шшш tööpäeva, Ja 
sulena vaba ajega töötajad •^-vahendeid vähem (või гоЫжл) 
kasutaksid (vt» joonised 9*1*1  ja 9*2.1).

Vuatlome järt-^aevelt mseikmiimltot^ooMvniiönditest 
kci^e isaloemlikuma — televisiooni * kasutamist detailse**  
isalt (hariduse*  vanuse*  žvnliÄkatsiOvni ja palga suuruse 
järgi)» .

E&B8WL hsriäustaseLioga autojuhtide hulgas on televaota*  
jäte protsent veidi suurem» reiaondinoestel*  vastupidi*  те!» 
di väiksem.

. 2abel 9< a>

Telesaadete jälgiaine ja haridustase

■ ■lill il. »1|И||||, , | |Я, 1,1» ■ ..... ..................................... ■■■ „■■l. MIWI ■■■■,■

Autojuhid Hesmxidltvölisod
.ari^Qs

vajta- näda- vasta* t. näda*
jäte % las jäte % las

Kuni 4 kl. 79,1 9*3  95*4  7*5
5 • 5 •» 87,5 . 5*5  89*6  6*2
7 * 8 » 87*B 5.8 B3.9 ■jj

9 -10 • 87,6 6*8 82.4 6*8
Keskžiarldus 90.9 6*0 ,? ' 7e5
Ke^^riharidns 92,0 7.5 81*6 8,0

Valitsuses 87,8 6*0 85^ 7«5



Kõrgema kvalifikatsiooniga remonditöölist© hulgas on 
televaatajate protsent suureni, vaatamisele kuluv aeg aga 
mõnevõrra väiksem»

Tabel 9,21

Telesaadete jälgimine Ja kvalifikatsioon

Kvallflkatsioonl- 
järk

Eemondi töölised
vertajate % t. nädalas

I 77,3 8,0
П 75,6 10,5

IH 92,1 6*8
rr 82,1 6*8

V 88,5 6,8

Valitsuses 85,4 7,5

Televaatajate protsendis vanuse järgi olulisi erlnevn- 
sl pole»

Tabel %22

Telesaadete Jälgimine Ja vanus

Vanus aastates
Autojuhid Kemonditoölisod

vastajate t» uäda
___ lae

- vai Var
jate % V» näda*  

_ las
Kuni 20 91,3 5,3 32,9 . 9,5
21—25 88,3 6,8 82,3 7,0
26-30 90,1 ' 6,3 ■ 77,1 ■ - ■ 7,0
31- 35 85,4 6*0 87,0 7,0



36-40 86.5 6,0 91,4 6,2
41 - 45 89,0 6,3 88,1 6,8
46-50 88,8 5,5 88,5 8,0

51-55 90,2 4,7 82,6 8,G*

Valitsuses 87,0 6,0 85,4 7,5

Suurema palgaga autojuhtide hulgas on televaatajate 
protsent mõnevõrra suurem, vaatamisele kuluv aeg aga vei
di väiksem»

Tabel 9»23

Telesaadete jälgimine ja palga suurus

Palk rbl. kuus

....... ■-ui" ■ 1 i .... — ... »,■

Autojuhid
vastajate % t» nädalas

Kuni 90 85,4 6,2
91-120 87,7 6,5

121 - 150 83,6 0,5
151 * 180 85.1 6,5
181 - 210 89,5 6,2
211 - 240 88,6 6.0
241-270 88.0 5,8
271-300 90,4 ■ 6,2
301-330 100,0 4,0

Valitsuses 87,8 6,2

Seega ei ole küsitletute hulgas vanuse, hariduse, kva
lifikatsiooni kui ka palgataseme järgi telesaadete jälgini-



ogg üldiselt suuri erinevusi*  Pelga, haridustaseme ja kva
lifikatsiooni tõusuga ilmnevad vastandlikud tendentsid! saa
dete jälgijate protsent suureneb, jälgimisele kuluv aeg aga 
väheneb*  Gee asjaolu seletab ka, miks Ж tarbimise indeksil 
puuduvad korrelatiivsed seosed palga suuruse, haridustase- 
•ле ja kvalifikatsiooniga*  MK tarbimise indeksi ja vanuse 
vahel puudub korrelatiivne seos sellepärast, et kasutatud 
korrelatsioon näitab ainult ühesuunalise seose olemasolu, 
kuna aga telesaadete jälgimisele kuluv aeg vanuse kasvades 
algul väheneb (keskealised kulutavad sellele vähem aega), 
siis aga jälle suureneb*  -

9»3e3*  Massikommunikatsiooni tarbimise struktuu
rist

MK tarbimise tähendusest saab lähemalt rääkida alles 
siis, kui on teada tarbitava MK struktuur, s*o*  xaida töö
tajad loevad*  kuulavad ja vaatavad*  Seepärast me selgita
sime, milliseid ajalehti ja ajakirju autojuhid ja remondi- 
töölised loevad ja milliseid telesaateid jälgivad*

Iga auüajaht, *a  reewnditö .Uss loeb keitolselt 2-3 
ajalehte, 

a, n.
31,2 % autojuhtidest ja remonditöölistest 38,4% ei 

loe regulaarselt ajakirju, ülejäänud loevad kealoniselt 1*2  
ajakirja regulaarselt*



Tabel 9»24

Ajalehtede ja ajakirjade lugemine ( % küsit
letutest) -

Ajalehtedest loetakse kõige rohkem vabariiklikke

Arv
Ajalehti Ajakirju

Autojuhid Remondi
te õlised

Autojuhid Remondl- 
toölised

0 5,1 6,6 31,2 .. 38,4
1 13,4 19,1 32,4 ' 28,3
2 30,2 30,7 19*9 19,5 :
3 31,8 28,8 12,2 9,0
4 16,1 8,2 3,o 3,2

üle 4 3.5 6,7 1,3 1,*

ajalehti»

Tabel 9» 25

Ajalehtede lugeiaine ( % küsitletutest)

Ajaleht Autojuhid Remonditöölised

Vabariiklikud
ajalehed 87,5 89,1
Bajocrilehed 39,1 40,5
Üleliidulised 
keskajstlehed 32,2 29,1
Spordilehed 22,6 22,1
"Edasi" 21,2 22,5
"Õhtuleht" 17,2 10,1



Teaduslikud voi eri
alased (SöitoHotmccKUH 
газета*  , *1руд п)

"Sirp ja Vasar*

3,1

1*8

1t6

2,1

1»6

2f1

Nagu näeme, on loetavate ajalehtede struktuur auto*  
juhtidel ja remonditöölist©! väga sarnane» Ajalehtede luge*  
xaisel võib toodud tabeli 9*25  alusel pidada autojuhtide', 
ja remondi töölistel domineerivaks kohaliku, vabariikliku 
ja laiema aktuaalse informatsiooni huvi; märiimisvüäraeks 
võib pidada spordihuvi»

Ajakirju loetakse kolge rohkem erialalt tedair^sv vald- 
tondsxlert* ■

Tabel 9*26

Ajakirjade lugemine (% küsitletutest)

Ajakirjade temaatika Autojuhid Remonditöölised

Autotransport ja tehnika 37*2 29*6
Satiiri- ja pildiajakirjad 20,2 21,4
Populaarteaduslikud ("Ho*
risont", ШхОдеяи*

dt. 19,1 26,0
Kultuur ("Looming*,  "Noo-
rus*  jt») 14,5 Ю,1
Sport 8,5 6,8
Teaüafip4kud (w^hp00^ 8BO- 
hoi^i , "testi Loodus1’ 6,7 7,1
dt.)
ühiskondllb-poliitilised 3,9 4,6



peale erialahuvi ilmneb siit ka märkimisväärne kul
tuuri*  ja toadushuvi. Autojuhtide ja remonditööllste poolt 
loetavat© ajakirjade struktuur on küllaltki sarnane; auto*  
juhid loevad ainult mõnevõrra nähkem autotranspordlala**  
seid*  remonditöölisod aga populaarteaduslikke ajakirju*

Raadiost kuulatakse järjekindlalt järgmisi saateldi

Tabel 9*27

Raadiosaadete kuulamine (% küsitletutest)
Г" ■ • » ■ -*•  ,r » <: «I- «*  i »> I »e «■ x. . < . n t»- . .*>  V» • il ■ i - .

■............ ......— — —............................. .... '■■■■■  ........................................................ ■■■ —

Saate valdkond Autojuhid Remonditöölisod

Kerge muusika ja meele*  
lahutus 49,5 48,1

Aktuaalne informatsioon 
("Päevakaja* ’ jt*)

48,7 48,3

Sport 16,1 15,8
Kuuldemängud 4,5 7.6
Informatsioon autojuh
tidele 3.3 1.9

Teadus*  kirjandus, kunst 1,5 1.5

Seega on nii autojuhtidel kui ka romonditööllstel 
põhilised kuulatavad raadiosaated aktuaalse informatsioo
ni ja meelelahutussaated*

Telesaadetest jälgitakse järjekindlamalt järgmisi •



Tabel 9.28

Telesaadete jälginine ($6 küsitletutest)

......................■■■ ■! ■ ■■■ ■ ...I- Il.l— .1 I.N.. ■■ ■■ ■ - ■ ...................... .11

Saate valdkond Autojuhid Hemonditöölised

Filmid 39,7 44,3
Sport 33,6 30,3
Aktuaalne informatsioon 25,8 24,9
Kerge muusika ja meele*  
lahutus 20,2 21*6
Telelavastused, teatri*  
õhtud 14,2 13,3
Saated autojuhtidele 4*6 1»2
Teadus, kirjandus, kunst 1*9 1*0
Majandus 1.6 • 1,0

Tabelist ilmneb, et autojuhtide ja renoaditööliste 
poolt jälgitavate telesaadete struktuur ei erine • Akti>- 
tialse informatsiooni ja puhtmeelelahutu silke saadete osa*  
tähtsus on autojuhtide ja remonditööliste jaoks telovi*  
sioonl puhul tunduvalt väiksem kui raadio puhul»

Kui võrrelda autojuhtide ja remonditööliste poolt 
jälgitavate telesaadete struktuuri kolgi eesti televaa
tajate huvide jaotusega ETV programmi vastu*  siis ilmneb 
nende küllaltki suur sarnasus» Märkida võib ainult auto
juhtide ja remonditööliste tunduvalt suuremat huvi spor
disaadete vastu /13/1 öis on täiesti mõistetav, kuna 
autojuhid je remonditöölloed on põhiliselt mehed.



Massikommunikatsiooni taset ja kvaliteeti iseloomus
tavaks näiteks on autojuhtidel regulaarselt loetavate aja- 
lehtede-ajakirjade hulga ja pidevalt vaadatavate telesaa
dete ning pidevalt kuulatavate raadiosaadete arvu põhjal 
moodustatud indeks "Valiku ulatus massikommunikatsiooni 
(MK) suhtes

Indeksi jaotus on järgmine.

Skaala 0 12 3*5  6

Autojuhid % 3*f0  36,9 20,0 7,1 1,8 0,1 0,1

x ж 1,6 + 0,1 6 = 0,8

See indeks näitab, kuivõrd suur on MK-vahendi test 
saadava informatsiooni valikulisust kas vaadatakse-kuula- 
takse ilma valikuta kõiki saateid ja seega ei osata neist 
nimetada ühtegi konkreetset voi jälgitakse ainult teatud 
kindlaid saateid. Sama kehtib ka ajalehtede ja ajakirja
de kohtai kas loetakse mõni kohalik voi keskajal eht algu
sest lõpuni läbi voi valitakse huvipakkuvat informatsioo
ni reast (ka erialastest) ajalehtedest või ajakirjadest. 
Seega iseloomustab antud indeks autojuhtide nõudmiste 
taset, kriitilisust ja üldist kultuuritaset.

6. skaalapunkt näitab suurt valiku ulatust MK suhtes, 
1. skaalapunkt — väga väikest. Mittevastanud said skaa
la väärtuseks nulli. .

Indeks näitab, et enamiku autojuhtide valiku ulatus 
MK suhtes on võrdlemisi väike.

Üldiselt on suurem valivus ja kriitilisus *



suhtes seoses haridustasemega*  Autojuhtide hulgas 
analoogilist seost ei ilmnenud (vt*  korrelatsioonimaat*  
riks joon*  9*1*1)*  Seda võib seletada asjaoluga» et auto
juhtide hulgas pole suuri erinevusi haridustaseme järgi*  

Nooremate autojuhtide valiku ulatus Ж suhtes on 
suurem kui vanematel*  Palga ja tööpäeva pikkusega vaadel
daval indeksil seos puudub*

Suurem valiku ulatus MK suhtes on seotud väiksema 
rahuloluga tööga*  erialaga*  palgaga, automajandid ning 
suurema sooviga antud automajandist lahkuda*  Seega on 
nendel*  kelle nõudmiste tase ja kriitilisus kõrgemad, 
rahulolu väiksem*  '

Need*  kelle valiku ulatus MK suhtes on suurem ja kes 
on rohkem lülitatud Ll^-süsteeni, on vähem rahul ka oma 
vaba aja hulgaga ja selle kasutamisega, kuigi nende va
ba aja hulk ning kasutamine ei erine märkimisväärselt teis
test (korrelatsioone vaba aja hulga ning tegevuste ja 
Ж suhtes valiku ulatuse vahel polnud)*

Need, kes rohkem loevad ja rohkem valivad, hindavad 
ka ennast kriitilisemalt: nende enesehinnang ja hinnang 
oma valikuvabadusele elus on madalamad*

9*  3*4*  Kultuuri tarbimine

Kultuuriväärtuste omandamine ja kultuurilooming ri
kastavad inimest vaimselt, arendavad tema isiksust / 34 
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Teaduslik*tehntline  revolutsioon ja ühiskonna sotsiaalse 

struktuuri muutumine loovad soodsamad tingimused isi-csu*  
ne funktsioneortolseks, kultuuri oaaandamiceks ja kui muri— 

looningukr; •
Selles seoses on oluliseks probleemi s isiksuse ja 

tema kultuurilise keskkonna vahekorra muutUEiine.
Käesolevas peatükis vaatleme, millised on teatud spet

siifiliste sotsiaalsete gruppide - autojuhtide ja remondi— 
tööliste iseärasused knltuuritarbimisea ja kultuuriloomin
guga tegelemises (viimasc.td käsitlema järgmises alapeatü
kis kui aktiivseid kultuurialaseid tegevusi),

Kbltuurltaifrimlse all vaatleme järoisi tegevusi: ilu
kirjanduse lugemine, kinos käimine, teatri, kontsertide, 
kunstinäituste küla twine<

Ilukirjandust loeb küsitletute endi hinnangute jäx^gi
69, b% autojuhtidest (keskmiselt 1—4 tundi nä alas ) ja*

70, да remondi töölistest (5 tundi nädalas),
Einos käib 78,4% autojuhtidest (keskmiselt ligi 3 

korda kuur, 11,1% üle 4 korra) ja 77»O% remonditöclistest 
(keskmiselt ülo 3 korra kuus, 26,4% üle 4 korra)*

Teatris, kontserdil, kunstinäitustel käib 63,4% auto
juhtidest (keskmiselt 4—5 korda aastas, 10,6% üle 9 korra 
aastas) ja 59,0% remonditeelistest (keskmiselt samuti 4-5 
korea aastas, 9»4% üle 9 korra)*

Seega on autojuhtide hulgas kultuuritarbijate prot
sent sama suur kui rexaonditöölistel, kuid ajakulu neile 
tegevustele (v»ae t atriküla tamine) on va.irs«n*

e Hencel, kes loevad, kulub sellele 3—4 tundi nädalas• Kulu
tatava @ja hulk vaba aje osas on arvestatud tegelejate, 
mitte koigi küsitletute kohta*



Ilukirjanduse lugemisele kuluva aja ja teatri ning 
kino külastamise sageduse põhjal moodustasime kultuurita^- 
bimise üldnäitaja — "kui tuuri tarbimise indeksi"• Indeksi 
jaotused on järgmised:

Skaala 1 2 3^5

Autojuhid % 1%3 35*7 36*7 8,9 0,2
Remonditööli
sed % 20,0 347 34,4 10,1 0,8

Autojuhid x * 2,3 * 0,1 6 * 0,9
Hemonditöölised x * 2,4 ♦ 0,1 6 » 0,9

1, skaalajaotus tahendab, et nendele tegevustele ei 
kulutata üldse aega, 5» * nendele tegevustele kulutatak*  
se väga palju aega»

Indeksil ”Kultuiwitarbimine?’ on korrelatiivsed seo
sed staasi, vanuse ja haridusega, remondi töölistel ka pal
gaga ja kvalifikatsiooniga (vt, joonised 9,1,1 ja 9,2,1)• 
Sellest järeldub, et nooremad, väiksme staaži ja kõrgema 
haridustasemega (reuionditöölistest ka madalama palga ja 
kvalifikatsiooniga) küsitletud tegelevad rohkem selle 
grupi tegevustega (ilukirjandus, kino, teater).

Selleks, et täpsemalt välja selgitada kultuuritar
bimise erinevusi käsitle tu.tel, > vaatleme selle grupi te
gevustest eraldi teatrikülastamiat kui kultuuritarblmise 
kolge aktiivsemat vormi sõltuvalt vanusest, haridusest, 

kvalifikatsioonist ja palgast.



Teatrietenduste, kontsertide jne*  külastajaid on 

kõrgema haridustasemega töötajate hulgas rohkem ja nad 
külastavad teatrit sagedamini»

Tabel 9*  29

Teatrikülastamine ja haridustase

Haridus
Autojuhid Bemonditöölised

külastajate
"Я

korda külastajate korda 
aastasaastas %

Kuni 4 kl. 37,2 3,9 31,8 2,7
5 - 6 n 56,2 4,2 54,2 3,5
7 - 8 * 64,3 4,4 75,1 4,8
9 - 10 " 69,6 4,7 70,2 4,1

Keskharidus 66,4 4,5 . 65,3 5,3
Ke skeriharidus 80,0 5,0 81,8 M

Valitsuses 63,3 4,5 59,0 4,4

Kooremate töötajate hulgas on teatrietenduste, kont
sertide ja kunstinäituste külastajaid rohkem»

Tabel 9*30
Teatrikülastamine ja vanus

Vanus aastates
Autojuhid Bemonditöölised

külastajate
...Jt .

korda 
aastas

külastajate
 Я

korda
aastas

Kuni 20 73,9 4,1 43,9 4,8
21-25 60,1 4,5 74,5 4,6
26-30 70,9 4,4 75,0 4,5
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31-35 63,4 4t6 63,0 4t2
36 - 40 ‘ 62,9 4,6 75,9 3,8
41 - 45 65,7 4,5 50,8 4,9
46-50 55,1 4,4 56,8 5,2

51-55 54,9 4,4 37,9 4,0

Valitsuses 63,3 4,5 59.0 4,4

Suurema palgaga autojuhtide hulgas on teatri jne» 
külastajaid veidi rohkem»

Tabel 9»31

Teatrikulastamine ja pelga suurus

Palk rbl» kuus Autojuhid 
külastajate % korda aastas

Kuni 90 ' 51,2 4,3
91 * 120 60,8 4,5 ' '

121 • 150 60,7 4,5
151 - 180 61,3 4,3
181 - 210 60,5 4,1
211 - 240 60,7 4.9
241 • 270 70,4 4,3
271 - 300 74,7 - • ■ 4,9
301 - 330 73,5 4,8

Valitsuses 63,3 M
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I kategooria remonditöölist^ hulgas <m teatri kiil ae 
tajaid kasimisest vähem, kuid need*  kes teatrit külasta
vad, teevad seda keskmisest sagedamini.

Tabel 9.32

Teatrikülastamins Ja kvalifikatsioon

Kvalifikatsioon Remonditöölised
nl/jk* külastajate % korda aastas

I 45, 4
n 6110 *,8

бо.з 4,1
IT 60,7 M

▼ 60,8 4,4

Valitsuses 59,0 4,#

Teateikülastemise ülaltoodud analüüs aitab täpsusta
da erinevusi üksnes kultuuritarbimiaee sõltuvalt vanusest 
ja haridusest, eriti aga kvalifikatsioonist ja palgast.

9.3.5. Aktiivsed kultuurialased 
tegevused
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Aktiivsest kultuurialasest tegevusest vaatlesiiro 
ffiõoel nuusikariistal mängimist, laulaist, isetegevuslik
ku näitlemist, kirjanduslikku ja kunstilist nmalonudn- 
gut, ’ddasiiae otstarbekaks selgitada, kes küsitletutest 
nende aladega tegeleb toi on vareta tegelnud,

■<Arvii MMisikariistal zaüngib 12,9 * autojuhtidest 
(26,2 Я on sellega vareta tegelnud) ja 17,4 % reeooditöö- 
listest (23,4 9 oa sellega vares tegelnud).

Loolukooris või anseoblis osaleb 7,5 Я autojuhti
dest ja 7,7 % reeonditöölisteat (vastavalt 29,1 Я ja 
26,2 Я on aellega verea tegelnud).

Kirjandusliku osaloaaingugu tegeleb 1,3 Я antojal*- 
tldost (7,4 % cm sellega varem tegelnud) ja 1,7 Я ro- 
nonditööllsteet (9,7 Я on sellega varen tegelnud).

Kujutava kunsti (joord-stanine) alal teeb katsetusi



4,4 % autojuhtidest (24,4 % on sellega vares tegelnud) 
ja 7*1  Я reoondltöölistest (27*0  % on sellega varem te- 
gnl пн<5)*

Seega on remonditööliste hulgas antud grupis tegele
jaid veidi rohkem.

Aktiivsete kultuurialaste tegevuste toondnältajana 
cm moodustatud vastav indeks. Indeksis on arvesse voetud 
ka varasemat tegelemist. Indeksi jaotumused on järgaiaedi

Skaala 1 2 3 4 5

Autojuhid % 53,5 30,7 13,а 1,9 0,1
Reaonditooliaed 46,9 32,9 15,8 4,0 0,4

Autojuhid X Ä M, . 6 * 0,8
Resiojnditööliaed e*X * 1,8 ♦ 0,1 о • 0,9

1. akaalajaotuses on neod, kes ei tegele üldse oga 
ole ka vene tegelnud, 5« need^cautegelsvad v6ga pelju.

Indeksil "Aktiivsed kultuurialased tegevused" olid 
korrelatiivsed seosed autojuhtidel ainult haridusega*  
remonditöölistel ka vanuse*  staaži*  kvalifikatsiooni ja 
palgaga (vt. joonised 9.1.1 ja 9.2.1). Sellest järeldub, 
et nooremad*  väiksema staaži, krailflRatsiooni ja palga 
Ntag kõrgee» haridustaeeraega reaonditööliaed harrastavad 
selle grupi tegevusi (isetegevus, kunst) rohkem. Auto
juhtidel ilmneb ainult seos haridustasemega - kõrgena ha
ridustasemega autojuhid on aktiivsemad.



üks kcaponeabe ja hädavajalik hea tervise ja t^iwSee tta*  
geatiUMka. lutojuhtldel ш aa*  wa kutsetes iseärasuste 
tõtta esiti, vajalik,

•3o@evaatesi., ais aeoäustevesä töötajate füüsilist 
nanomnrirt, vwtieääi» еоие*1е®5.в6  ja eportlb-
ea aiag kalal- ja tal IsvtasoBRia ning tsü*-
SeBSiMe ■■ .-

AutojuiivlJedv spordi v8i teSaktiLtoarlsa 29,3:
jkiwinriaaie 4 saudi aädalaa)» $вйбй51»ЗЗИз»езе 33«ОА 
(nendel,kes tegelevad, kulub sellele 5,5 tundi n .dnlas)

Kalal vai jdail käib 4£,o % aatojditiäast (sawl 
keeteieelt 3 • 4 korda ta№?) $a 46,4 $ Böoaditeölisteafc 
(aawl üle 4 korra ja talvel 2*3  korde iesae),'

Seeee rwaendltõöliaod tegelevad rohkes*,  oeda tüüelll^ 
®В в$Ш:1ШЗ^^С-;у*е

8$erdl ja kehakultuuriga üeealeaisele üulcrva aja eiag 
jahu- ja kalalkältaSe saeaässs alesei ев aoedoobatud ara
ea tfNiailiee aretktelss indeks. Indeksi jaotuaused aa 
jns@!iseõ;



Skaala 1 2 3 4 ■ 5

Autojuhid % sm 35.1 3,7 0,9 o*1
НевюххН tööli
sed % 58,3 27,2 12*1 2,1 0*4

Autojuhid x * 1*5 о ® 0*7
Beoonditöölised x ж 1,6 ♦ 0,1 6 e 0*8

1*  skaalajaotuses on need*  kes tegelevad sellega vä
ga vähe voi üldse n*lt  tо 5< - kes tegelevad v^g*.  palju. 

Indeksil "Encso füüsiline arendamine" on kcrrelatiiw 
aed seosed vanuse*  staaši 5a haridust asemega (remonditöö- 
Ustel ka kvalifikatsiooni ja palga suurusega vt, jooni
sed 9,1*1  ja 9e2»1)e Sellest järeldub*  et nooremad, väik
sena staaži ja kõrgema haridustasemega (lesondi tööliste sl 
ka madalama kvalifikatsiooni ja palgaga) küsitletud pöö
ravad сева füüsilisele arendamisele rohkem tähelepanus

Selleks*  et täpsemalt välja selgitada erinevusi kü
sitletute vahel füüsilise arendamise järgi*
vaatleme veel eraldi spordi ja kehakultuuriga tegelemist 
sõltuvalt vanusest*  haridusest*  kvalifikatsioonist ja pai
gaste

Spordi ja kehakultuuriga tegelejaid on kõrgema ha
ridustasemega töötajate hulgas rohkeni.

Kõrgema kvalifikatsiooniga remonditööliste huigati 
on spordi ja kehakultuuriga tegelejaid vähem*



Tabel 9.33

Spordi ja kehakultuuriga tegelemine ja 
haridustase

Tabel 9.34

Haridus
Autojuhid Remondltöolised

tegele
jate %

te/nÜde tegeleja
te %

t*/näde

Kuni 4 kle 7,0 2,7 9,1 15,5
5-6 * 15,4 3,0 16,7 3,8
7-8 w 29,3 3,8 33,2 5,5
9 -10 * 42,8 4,7 57,9 5,3

Keskharidus 41,8 4,7 38,8 4,7
Ka якят* 5 h ят1 dn я 36,0 3,8 31,8 5,5

Valitsuses 29,3 4,0 33,0 5,5

Spordi ja kehakultuuriga tegelemine ja
kvalifikatsioon

sioonijärk
Bemondltöölised

tegelejate % t, nädalas

I 59,1 4,3
II 43,9 5,3

TTT 39,7 ' 5,3
IV 26,2 3.8

V 22,0 5,5

Valitsuses 33,0 5*5



Hooreaate töötajate hulgas «a spordi ja kehaknltuu- 
rlga tegelejaid rohkem, samuti kulutavad nad sellele roh
kem aega»

tabel 9e35

Lzpaxxli Ja kfUuümltummiga tegelaisixbe Ja 
vanua



Tabel 9еЭ6

Spordi ja kehakultuuriga tegelemine ja palga

Valitsuses 29*3 ' 4*0

suurus

Palga suurus
Autojuhid

tegelejate % t. nädalas

Kuni 90 26*8 6,8
91 - 120 30,8 3,8

121 • 150 32,3 *.7
151 - 180 27,6 4,7 ’
181 - 210 23.7 3,5
211 - 240 31,4 Ы
241 — 270 24,8 2,3
271 - XO 30,1 2,3 '
301 - 330 22,5 3,8 •

Lähem analüüs kinnitab indeksi korrelatsioonidest ilm» 
neraid tendentse, lähtuvad ka autojuhtide spordiga tegele*  
inise erinevused sõltuvalt palga suurusest*

Uurimise käigus selgitasime välja ka autojuhtide ja 
remondi tööliste huvi mitmesuguste spordialade vastu*

Mingist spordialast on huvitatud 74*8%  autojuhtidest 
ja 76*6  % remonditöölistest*  Eespool on näidatud n^yy^e suurt 
huvi spordisaadete - ja-uudiste vastu*



Küsitluse andmeil tunnevad autojuhid ja reaondi töö
lised mitmesuguste spordialade vastu huvi järgmiselt:

9*3*7« Seltskondlikud tegevused

Seltskondlikest tegevustest vaatleme Järgnevalt kü
laskäike, tantsuõhtutel käimist, ajaviitemänge ja välje* 
sõite. Alkoholi tarvitamisega seotud seltskondlikke tege-



alapeatükis.
Külas käib või võtab külalisi vastu enda pool 66,3%

* 
autojuhtidest (keskmiselt 2-3 korda kuus) ja 85,4^ re- 
niortdi töölistest (samuti keskmiselt 2-3 korda kuus)*

Ajaviitemängudele (ka&rdid, doomino jt*)  kulutab ae- 
да 57#2 % autojuhtidest (keskmiselt 2,5 tundi nädalas) ja 
60,7 % remonditöölistest (3 tundi nädalas)*

Pidudel ja tantsuõhtutel käib 31,2 % autojuhtidest 
(kesköiselt 2,4 korda kuus) ja 34,6 % restonditöölistest 
(keskmiselt 2,9 korda kuus)*

Valjasolte(mfiale, sugulaste juurde jne*)  teeb 76,8 % 
autojuhtidest (2-3 korda kuus) ja 75,3 % recronditoölia- 
test (stiouti kesköiselt 2-3 korda kuus). Seega autojuhti
de ja rcmonditööliste vahel selles oaas erinevusi fakti
liselt pole*

Nendele tegevustele aja kulutamise alusel on moodus
tatud seltskondlike tegevuste indeks*  Indeksi jaotumised 
on järgmised;

Skaala 1 2 3 4 5

Autojuhid % 29,5 62,5 7,9 0,1 0
Heaoauitöölised % 15.4 55,5 25.5 3,5 0,1

Autojuhid x * 1,8 ♦ 0,0 6 ■ 0,6
Reeetmältöolised H ■ 2,2 + 0,1 6 * 0,7

1*  akaalajaotusoa on need, kes nimetatud tegevuste
le üldse voi peaaegu üldse ei kuluta aega, 5e - kes kolli
tavad nendele tegevustele väga palju aega*
t Tegevuse sagedust on arvestatud tegelejate, mitte к81кгД 

küsitletute kohta
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Seltskondlike tegevuste indeksil on korrelatiivsed 
seosed vanuse, staaži ja haridustasemega (remonditöölistel 
ka kvalifikatsiooni ja palga suurusega*  vt.joonided 9*1*1  
ja 9*2*1)*  Sellest järeldub, et nooremad, väiksema stao- 
81 ja kõrgema haridustasemega (remonditöölistest ka aa*  
dalama kvalifikatsiooni ja palgaga) küsitletud on selts» 
kondlikult aktiivsemad.

9*3*8*  Alkoholi tarvitamine

Alkoholi tarvitamise peamiseks põhjuseks on sotsiaal
sed mõjud (laiemas mõttes) ja inimese püüd tugevate ;

elamuste järele. Alkoholi liigtarritomisel cm vä
ga tähtis ka isiksuse Individuaalsete iseärasuste mõju 
(nõrgenenud enesekontroll ja vastutustunne, passiivsus, 
oskamatus toime tulla eluraskustega jne.), Joomine võib 
esineda vahendina, mis võimaldab illusoorselt üle saada 
eluraskustest ja konfliktidest / 31, lk, 391/*

Autojuhtide ja remonditööliste juures me uurisime, 
kuivõrd levinud on nende hulgas alkoholi tarvitamine.

õllebaaris, restoranis vms, käib 53,3 % autojuhtidest 
ja 4-3,8 % remondi töölistest, mõlemad keskmiselt ligi kajas 
korda kuus,

õlut joob küsitluse andmetel 81,9% autojuhtidest ja 
73,4 % reanonditööllstest (mõlemad keskmiselt 3*4  korda nä
dalas).

Napsi võtab 80,3 % autojuhtidest (keskmiselt kuni 3



■ ysi

korda Imes) ja 76,0 % remondi töölistest (kuni 4 korda 
кпшв)«

Seega on autojuhtide hulgas alkoholi tarvitajaid 

rohkem,

litade tegevuste ainsal on moodustatud alkoholi taz>*
vi teetee indeks• Heielttrt jaotused on Jtrert eed:

Skaala 1 2 3 4 5

Autojuhid % 23*7 52*6 20*6 3,0 0*1
hemonditoö— 
Ilsed % 29*9 45*1 20*6 4*1 0*3

Autojuhid x ж 2*0  6 ж 0*8
remonditöölised x ж 2*0  ♦ 0*1  6 ж 0*8

1» skaalajaotuses on need, kes üldse ei tarvita al
koholi, 5e need*  kes tarvitavad väga palju.

Indeksil "Alkoholi tarvi vamine" on korrelatiivsed 
seosed märiirisväärsed ainule vanusega (joonised 9«1»1 ja 
9*2,1),  Sellest järeldub*  et vanemad töötajad tarvitavad 
vähem alkoholi, Kvalifikatsiooni*  haridustaseme ja palga 
suuruse alusel küsitletute hulgas alkoholi Sarvi teetees 
erinevusi ei ole.

Selleks*  et täpsemalt välja selgitada küsitletute 
erinevusi alkoholi tarvitamise järgi*  vaatleme eraldi 
1 ahenalt narsivotaise sageduse sõltuvust vanusest*  ha*  
rtdoseet*  kvalifikatsioonist ja palgast,

Wapsivotsise osas on erineva haridnataeeaega töötaja
te erinevustest raske rääkida.



Haridus
Autojuhid Rozaonditöölised

tegeleja*  
te %

korda 
kuus

tegelejate V- - — ч - aorua 
kuus

Klint 4 kle 67,4 3,o 59,1 2*2

• •IA aot4 . 2,6 67,7 2,9
7*8* 78,9 2,6 80,2
9 *10  n 79,3 3f0 6B^4 2,8

Keskharidus 80,0 3,0 75,5 2,6
Keskerlharidus80t0 3,1 77,3

Valitsuses 79,0 2.7 74,5 M

Alla 20 aastaste töötajate hulgas on napsivõtjaid 
kõige vähem, need, kes võtavad, tegelevad sellega aga 
kõige sagedamini. Vanemate töötajate kolgas on alkoho
li tarvitajaid samuti vähem.

Hapsivõtmine ja vanus
Tabal 9.38

Vanus aasta- .. .AutOjqhid... Remondlt’d5n-ser
teo tegelejate korda tegelejate korda

------ ---------— b —äua ž äms, 
kuni 20---------------60,9 3*2 65,8 3,5

21 * 25 77,1 2^ 90,2
166- 30 83.2 2,8 85«* 2.7
31 • 35 №.5 2,9 83,3 2,5



36 - 40 79,8 2,5 72,4 2,5
41-45 92,6 2,5 74,6 2,6
46 - 50 89,8 2,4 75,0 2,7
51 - 55 64,7 2,8 72,4 2,5

Valitsuses 79,0 2,7 74,5 2,8

Erineva kvalifikatsiooniga töötajate erinevustest 
napsivotanise järgi on küsitluse andmetel reaks midagi 
kindlat öelda. Madalama kvalifikatsiooniga töötajate 
hulgas on napaivõtjaid vähem, kuid sellega tegeldakse 
mõnevõrra sagedamini.

Tabel 9.39

Alkoholi tarvitamine ja kvalifikatsioon

■

Kõrgema palgaga töötajate hulgas <m napsivotjaid wdl*

I 56,8 3,3
П 70,7 3*2

85,7 2,6
.........rr . 78.6 3,1

T 74,6 2,6

Valitsuses 7M. 2*8



Tabel 9.40
Alkoholi tarvitamine ja pelga suurus

torni 90 77,2 3,1
91-120 66,9 ЗИ

121 - 150 76,6 . 2,7
151 - 180 76,2 2,7
181-210 82,6 2,5
211-240 80*7 2,6
241-270 86,4 3*0
271-300 81,9 2,6
301 - 330 . 83,7 2,8

Valitsuses • 79,0 2,7

Seega ka napsivõtmise lähen analüüs kinnitab, et 
alkoholi tarvitamises on töötajate vahel kõige suure
mad erinevused sõltuvalt vanusest»

9,3,9, Perekonna ja koduga seotud

j-erekonna ja koduga seotud tegevused võivad ol
la meelepärased, vabalt valitud tegevused või 
tusWcud, mittevabad tegevused.



- . * ЪиО»

sellest tegevuste grupist vaatleme järgnevalt laste 
eest hoolitsemist, koduseid majapidamistöid*  «islK)rda- 
aiab kodus ja töid aias*

Lastega tegeleb 60,4 % autojuhtidest (keskmiselt 
7*5  tundi nädalas) ja 50*4  % remonditöolistest (keskzai- 
selt 9 tundi nädalas)»

Igapäevastele kodustele majapidamistöödele (kõris— 
tarnin©t kütmine» toidu valmistamine jne.) kulutab aega 
78*4  % autojuhtidest (ligi 6 tundi nädalas) ja 80*3  % 
remonditöölistest (8*5  tundi)»

Millegi meisterdamisega tegeleb kodus 62*5  % auto
juhtidest (keskmiselt 6*5  tundi nädalas) ja 64*2  X re» 
monditöölistest (keskmiselt 7 tundi nädalas).

Koduaias töötab 5X*7X  autojuhtidest ja 59*45»  reoondl- 
töölistest (suvekuudel kuni 6 yLeval kuus)» Seejuures vee
rand autojuhtidest ja remondibpõlistest töötab aias 8 ja 
rohkem } aeva kuus*

Kande tegevuste alusel on moodustatud koduste töö
de indeks. Indeksi jaotused on järgmised;

Skaala 1 2 3 4 5
Autojuhid X 14,8 44,5 33*6 6*9 0*3
Hemonditöö-
Used X 0*4 22*4 47*6 24*7 4*9

Autojuhid x » 2*3  6 * 0*8
Hesonditöölised x * 3*1  j 0*1  6 « 0*8

1. skaalajstotuses on need, kes sellega üldse ei 
tegele  5» nwd  kes sellele väga palju еада kulutavad.* *

Autojuhtidel indeksil "Kodused tööd" ei olnud olu
lisi korrelatiivseid seoseid vanuse, staaži*  kvalin- 



kätetööni, haridustaseme ja palgaga (joonis 9.1.1). flewn 
ditöölistel olid indeksil "Kodused tood" oinllaenad korrela
tiivsed seosed kvalifikatsiooni ja palgaga, samuti ka menu- 
sega (joonis 9.2.1).

Seega v6ib öelda, et vanaead, kõrgmaa kvalifikatsioo
ni ja paigagarenonditõõlised kulutavad kainetele toimetus
tele rohkem aega.

iy . уДод ei sõltu rahulolust perekonna sl о
setulekuga. Kii perekonna sissetuleku täiesti piisavaks kui 
ka mittepiisavaks hinnanutest tegeleb aiatööga ühesugune 
protsent tõotajaid, samuti on nende aiatööga tegelemise päe
vade hulk kuus ühesugune.

Aiatööga tegelemise seos isikl iku aiamaa omand reega on 
järgmine.

Kandest, kel on kasutada oma maalapp, tegeleb aiatööga 
90,3 % autojuhtidest ja 88,8 % remcnditöölistest. Bandest, 
kel pole kasutada ema maalapp!, tegeleb vastavalt 33,8 % ja 

37,7
Brineva haridustasemega tõotajate aiatööga tegelemise 

erinevustest on raske midagi kindlat öelda.

Tabel 9.41
Aiatööga tegelemine ja haridustase

Koni 4 kle 53,5 6e1 36,4 M
5 • 6 * 57,9 0.7 66,7 5,9
7*8" 56,4 5,9 59,9 •ea
9 - 10 " 53,1 6,1 64,9 5Л

Keskharidus 54.5 5.5 57,1 5.7
64.0 54^5 ..... 5^ T

TaliNwe 56,3 5,9 60,3 5,9



Kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate hulgas со aiatöö- 
&& tegelejaid mhk#*n *

Tabel 9.42

Aiatööga te^elamine .1a kraüttkatsiooc. *1И||Мстк V v Wf—>%* *-V iWWewWwW w--w v ww*w*»e eew-®-wr —eew-—w

I 45,* 5,1
H *3,9 4,7

*e$
ir 73,8 6,4

V 61,7 5,9

ValitauaeA 60,3 5,9

Vaaemate töötajate hi>H gae qq aiatööga Шцгц1е jn1d 
üldiselt veidi rohkem, kuni 20 aastaste hulgas k&Lge vithss.

Tabel 9*43
Aiatööga tegelemine ja vanus

Vanus aastates , Remonditöölisel ___a-,3uav<2ti tegelejate % p. kuue tegelejate 1» p. kuus
ÄM 20 3*,8 5^> 52,4 4,9

21 • 25 5,1 72,6 6^
26 - 30 60e1 5^6 56,2 6^
31-35 52^2 u^O 55,6 6^
36-40 59,0 6,5 63,8 5^

41 <*  45 58,1 M 58,2
46-50 , 49,4 56,8 5.6
51 - 55 ___ 6^2 72-4 &-4
Vali taides 56,3 5,9 60,3 5.9



kSrgesžapalgaliute autojuhtide ^ая on aiatööga te e- 
lejäid ®8nev8rra robkett, tegelemise sagedus on aga veidi vaik-

Tabal 9. M

valitsuses 56«5 5»9

Seega v8ib järeldada, et aiatööga ei tegelda majand*»-  
üksi põhjustel ning et see on pigui" п#».!АрЯ-гст^е vabalt va*  
litad tegevus.

Antx> jybtj de da x^sondl toolis te ta^elatolna aiatööga ning 
üldse koduste toudega sõltub vana hartduaest, kwliflkat- 
sioonlst ja palgast. Ainult kSlge nooremad ja kolge väikse*  
oa kvaltfltatsiooniga töötajad tegelevad nendega vahos.



9.3ЛО. Tegevuste lahedusest

Mitmesugused tegevused, millele inimesed oma aega kulu
tavad, on nende jaoks erineva tähtsusega, vastates rohkem 
v6i vähem nende sisemistele vajadustele. Tegevused, mida 
tehakse sisemisest vajadusest*  enesevaLjendustungist lah
tudes, on inimestele k&Lge lähemad ja tähtsamad, kuna nad 
vSimaldavad saavutada sisemist tasakaalu. Selleparast paku
vad nad inimestele k8ige suuremat rtomu ja rahuldust.

Hell p8hjustel on uuritud ka autojuhtide ja xwonditoo- 
liste lähedasemaid, rohkem rahuldust pakkuvaid tegevusi. 
Selleks paluti vastata kusdauaele * millised tegevused paku
vad vastajale kfiige rohkem r88mu ja rahuldust (tabel 9*̂5  )•

Tabel 9<45
Tegevuste lähedus

CS tffaaMeWIe*)

Tegevusvaldkond Autojuhid Remonditöölised
UH..— .................- I.1.1.         I..III*!,.    ■■■—■■■■ ■ ***,,* ...............

1. Kultuuri, tartimine (lugemi
ne  mrawIkA kuulamine, teater* *
kino, raadio, televisioon) 18,2 15,9
2. Too 16,0 13.4
3« Tegelemine perekonnaga,lastega 15*0 11,4
4. Kalal-v8i jflhlllraiatne 14,2 14,9
5» Sport 12,9 13.7
6. Jalutamine looduses 8,0 • 8,0
7. Puhkus 7,4 6,2
8. Aed, aiandus 7,2 7,3
9« Kodnsed toinetused, karteri 
sisustamine 7,2 5,6



10* Seltskondlik tegevus GjSpradBi^a restoranis 
käimine, tants, ajaviitemängud) 6,2
11. Hatkexlne, turism 5«8
12. Tegelaoine tehnikaja, millegi konetroeeri-

13. Laulmine, mangis-ii* suaustkariistsl tas. 2,4
14. s&ad. muu hobi 2,3

7*2

2.9

Siinjuures tuleb märkida, et paljudel (nii autojuhti
dest kui renonditõõlistest 18 %) polnud mingit kindlat te
gevust, tais oleks neid rahuldanud rohkem kui teised tegevu
sed.

Kaid tegevusi gxupeeiidea eesse järgmised tähtsamad 
rflhmedt

3. Kultuur (tarbieine jn aktiivne tege-
leminej 20.6 19,7

4. Too ja tehnika 18,5 1?^

.ii-vc vt-adcn remonditcõliste ja eriti, evtojuhtide töö 
iseloomu, on täiesti mõistetav füüsiliselt arendavate ja 
aktiivset puhkust võimaldavate tegevuste suur osatähtsus. 
3agu eeltoodud andmetest ilmneb, on seda laadi tegevustel

te domineeriv.



■ •

i-egellkus raba aja struktuuris on ülekaalus sitmesugo*  
aed aktiivsema v6i passiivsema iseloomuga meelelahutuslikud 
Да seltskondlikud tegevused# Ideaalses plaanis, läheduse 
järgi töötaja isiksuse sisemistele vajadustele, on valda*  
vait meelelahutuslikel ja seltskondlikel tegevustel üsna 
vaike osa#

Toõvalisest ajast kulub autojuhtidel, nagu eespool nai*  
datud, suur ora mitmesugustele kodustele töödele ja tegevus*  
tele# Paljud nimetatud tegevustest on enamikule kohustusil*  
knd, hädavajalikud ega kuulu taielikult vaba aja tegevuste 
hulka# Perekond ja kodu, samuti nendega seotud tegevused, 
rahuldades vajadust lähedast» inimlike suhete järele ja pak
kudes teatud vaheldust ning v6imalusi eneseteostuseks, on 
üldiselt tähtsaks r88mu ja rahulduse allikaks#

v^Tv-ei des tegevuste struktuuri ideaalses plaanis, sui>*  
rima rahulduse pakkumise seisukohalt, ja tegelikku tegevus*  
te struktuuri, ilmneb nende kullaltki suur sarnasus# 
ki esimesel juhul domineerivad aktiivsemad tegevused, tei
sel juhul passiivsemad ja meelelahutuslikku laadi tegevused# 
Sellest võib järeldada, et autojuhid ja remonditralised saak
sid ka olemasolevate tingimuste juures raba aja tegevuste 
struktuuri muutmisel oma vajadusi vabal ajal paremini rahul*

Vaadeldes kSige enam rahuldust pakkuvate tegevuste 
sSltuvust vanusest, perekonnaseisust, haridusest ja palgast, 
ilmnevad järgmised seosed#

Vanemad töötajad peavad kolge enam rahuldust pakkuvateks 

i



taaga тая*екя(  к*ийвм1  sest sagedemdlnl) aiatööd, pnhk№t, tood 
ja koduga seotud tegevusi, nooremad Mltakoodllkke tWHB 

sl, sporti ja aktiivsemaid kultuurialaseid tegevusi.
Vallalised teotajad hindavad rohkes sporti ja selt»*  

kcndllkke tegevusi ning abielus toetajad perekonnaga tege
lemist, aiatööde jalutamist ja puhkust»

KSrgema haridustasemega töötajad hindavad rohkem aktiiv*  
neid kultuurialaseid tegevusie seltskondlikke tegevusi*  ujoi** 
tl*  tuhniiisi-fc konstrueerimist ja mõne muu hobiga tegelemisti

Kõrgema piigaga tõotajad hindavad k&Lge eost eahulduat 
pakkuvaks tegevuseks kesköisest rohkem tood, aias tegele
mist, puhkust ja ka perekonnaga ning hobidega tegelemist! 
aadalaaapalgaiieod - aktiivseid kultuurialaseid tegevusi, 
matkamist, sporti, tehnilist konstrueexlBist ja kultuuri- 
tarbimist#

9*3*11•  Autojuhtide ja remonditöölist, vaba 
aja kasutamise 1 eefivevuetiept

T*wlõ nneni tk pne et enamiku tegevustega <1 t jgele 
juhid protsentuaalselt vähem, kuld aja kulu nendele on 
vaiksem. Et autojuhid ja remondi toalised on kullaltki sar*  
nased sotsiaalsed grupid, ei ole ka nende vaba aja kasutami
ses suuri erinevusi» Autojuhtide väiksem aja kulu vaba aja 



tegevustele remondi töölistega v6rreldes tuleb nende vilkse 
mast vaba aja hulgast,

inaaiku vaba aja tegevuste osas on autojuhtide hulgas 
tegelejate protsent sama suur kui remondi töölistel, kuid 
on ka tegevusi, kus autojuhtide hulgas on tegelejaid vähem, 
Need OB Spplmine, ühiskondlik too, mitmed aktiivsed kultuu
rialased tegevused, osa autoga та, mootorsõidukiga tegele*  
siine (xemonditooliste hulgas on auto- ja mootorratta omanik

ke rohkes ), sport ja kehakultuur, kala*  ja jahilkaigutant
supidudel käimine, Need on valdavalt suuremat aktiivsust ja 
initsiatiivi nõudvad tegevused.

Kuigi üldreeglina on autojuhtidel aja kulu vabe aja 
tegevustele vaiksem kui remondimeestel, on see mõnede tege
vust*  osas remonditöolistega võrdne, fteed tegevused on teat
rietenduste Ja kontsertide külastamine, külaskäigud, välja
sõidud, Sllejoomine, aiatöö, samuti ka jahil- ja kalalkaigud. 
Siin on tegemist põhiliselt se3.teekondi ik^ ja füüsilist aren
gut soodustavate tegevustega.

Tegevusteks, mida autojuhid harrastavad 

remondimeestega võrreldes rohkem, on lastega tegelemi

ne, baaris käimine, napsivõtmine ja õllejoomine, Osaliselt 
on see seletatav autojuhtide ja remanditooHste vanuselise 
struktuuri erinevustega: remondi tööliste hulgas on palju 
noori (alla 20 aasta), autojuhid on valdavalt 25 - N0 to»- 
tased, Alkoholi tarvitamise laiemat levikut võib seletada 
ka autojuhtide suurema lõdwstusvajadusega parast pingelist 
tood,

Kiislis autojuhtide pingeline töö ja vaiksem vaba aeg 
mõjub halvasti eelkõige aktiivsematele Ja arendavamatele 



tegevustele (Sppimlne, ühiskondlik too, kunstiline isete t- 
vua, sport)» Seltskondliku suhtlemise ja füüsilise arendaBi- 
sega (v#a#sport) seotud tegevused ei ole autojuhtidel vaik
semast vabast ajast hoolimata kannatanud ei levikult ega 
ka aja kulult*  Autojuhtide pika tööpäeva ja vaiksema vaba 
aja üheks negatiivseks tagajärjeks on ka alkoholi tarvita
mise laiem levik*

VSrdleme järgnevalt autojuhtide ja rmondltooliste va
ba aja struktuuri teiste töötajate kategooriate vaba aja 
k^uturaisugBi# Uurimismetoodikate i Ф1!^ tõttu on köl^ .. 
sobivamad võrdluseks TBÜ Sotsioloogia laboratooriumis lä
biviidud uurimise d#Kasutdeae nendest ajalehe "Edasi" autu,— 
tooriumi / 10 / ning "Punase Kunda" / 14 / ja "Järvakandi 
Tehaste” / 11 / toote«kmna r&nuloiu uurimiste andmeid# 
Siinjuures tuleb silmas pidaua võrreldavate mõningaid ise
ärasusi*  Autojuhid ja гешопси. töö Ilsed on kullaltki ühtlase 
koosseisuga sotsiaalsed grupid, mida aga ei saa öelda Jär
vakandi ja Kunda töötajate kohta (peale tööliste küsitleti 
seal ka administratsiooni)*  Pealegi on nende juures kullalt
ki olulised lokaalsed iseärasused, küsitletud autojuhid ja 
rwonditoollsed paiknevad ule kogu vabariigi -ning seega 
lokaalsed erinevused nivelleeruv&d# "Edasi” lugejaskond haa
rab kogu vabariigi territooriumi, kuid selle koosseis on vä
ga erinev nii erialagrupplde kui ka hariduse järgi# "Edasi*  
lugejate keskmine haridustase on autojuhtide ja remondi- 
tooliate omast kõrgem*  Võrdlemisel on aluseks vSetud tege
lejate protsent, mitte aga tegevusele kuluv aeg# Kuigi vaba 



aja struktuuri seisukohalt on aee еодвп täpne, on erine vatt 
uurimuste tulemused selle näitaja järgi paremini ja usal
dusväärsemalt võrreldavad.

Osaliselt oli võrdlemisel võimalik kasutada ka rahvw 
vahelise tõotajate ajabüdšettide uurimise tulemusi ^'Õukogu- 
de Liidu osas (Pihkva linna alusel) / 27 /• Osaliselt selle
parast, et suure osa tegevuste osas pole avaldatud andneid 

tegelejate protsendi kohta.
Lõpuks tuleb võrdlemisel silmas pidada ka erinevusi uuri

miste läbiviimise aegades*  "Edasi" lugejaskonna ja Pihkva 
uurimised toimusid 1965*  aastal, Järvakandis ja Kundas 1969*  
&aS u^le

Tabel

Autoju— Reeyj- "Järva- "Puna- "Edasi" Pihk*

1 2 5 4 5 6 7

1. Isikliku mootor- 57>0 41,5 24,5 25,4 x x
sõiduki hooldamine
Jne*
2. Erialane ум^яе—
täiendamine 55,7 5^,0 x x 65^) x
J. ühiskondlik tõõ 22,4 2?,5 53,1 68,0 9^
4. ÖadLaino 3*S  11 #2 22,5 25,5 x 36,0



12»

15.sparti»lae

97.0 98,9

96,5 95,7 97,5

91.8 90,8 86,8

69.8 70,8 82,7
7M 77,0 88,2

63,4 59,0 *^?,5

12.9 17Л «

7.5 7,7 x
29.3 33,0 43,5

97.3 95,5 ' x

95.0 91.0 84,7

89.5 B8,0 47,3

87,9 87,0 80,7
87.5 83,0 • X

82,1 72,0 X

htikaioud" ,хь»^а“ x я yQ^g x

15.KSla*aiRud 86,3 85,4 91*B 91,3 64^> x
чбеТЮПЯКДЫОТВ &!>* 
iMteüne 31y! 34,6 x x x x
17Jti6ed4a«i@iä j».57^ 50,7 56,4 59,2 ?6,0 x
1Я - Wepei ,4tiH n, 80,3 76^) 74^ 77,7 X X

^3 W 52,9 57.9 32^) x
20Д1а*53 56,7 59Л 90^ 62^ x x

64,2 65^ 59,0 x x

50,4 TS,9 51,5 *8,0 X

ÖÜ,3 86,8 88,8 79,0 X

x - andmed puuduvad, vdi ei ole võrreldavad.



867.

ILüneL, et nü autojuhid tori. ka renonditoolised tege
levad aktiivsemate, üldarendavate tegevustega teistest to5- 
uajatost kestis vaher:, vähem ka Kunda Ja е75Ьтокоп4К. toeta
jatest» Eriti suur cxx vahe Bppimisega tegelejate protsendis, 
88 auti ka ühiskondliku too, tea trikulas tarni зе ja 11®*  
kirjanduse lufeauise Isas, mSnevõrra vaitoen spordi Ja keha
kultuuriga tegelemise ning klnokulastuste osas»

Erinevused võrreldes teiste tõotajatega puuduvad v&l 
on vahe nlüllaid enesetäiendamise, mafisikoBamunikat—
siounivahenaite Izasut^miso, seltskondliku suhtlerrise (ka 
alkoholi tarvitamise) ja koduga seotud tegevuste osas»

Autojuhtide ja renonditooliste hulgas on teiste tööta
javõrreldes rohkem kalal- ja jahilkaljaid ning isikli
ku mootorsõidukiga tegelejaid»

9*3*12»  Tegevuste seostatus

Tnimoivte elu on tervik, mis koosneb pidevast üksteiseks 
ulaninavate Ja kattuvate tugevuste reast» Aja wetst» nai
tujad võimaldavad saada tervikliku ulevaata igapaovusest 
kaitreaisest» Cilstki ei suuda axxdned aja kulutuste kohta eda
si anda elava igapaevaae kaituaise kogu liikuvust ja keeru
lisust / 22, lk» 60 - 62 /»

Vaba aja struktuiiri tnxriMne (isikute tegevuste kat>- 
:ds ^jaaldab avastada miUieid cotoiaalseid problee®ot eri
ti aga neid, $d.s on tiritud №ie Sxlskcnna sotslaal*eajan*  -



Susliku ja kultuurilise progressi tempode vastuolust.xuto- 
juhti.de ja remonditööliste probleemid ei erine selles osas 
palju kfiigi täiste töötajate probleemidelt. Pea*»-  ja ve
te aja vähesus on autojuhtidel suhteliselt veelgi teisese t
probleem. Ka autojuhtidel ja letacnditöoliatel kulub suur 
osa töövölisest ajast raitoesuguatele kodustele töödele. 
Samuti on nende hulgas aktuaalsed vaba aja aktil w© ja rat
sionaalse kasutamise küsimused. (vt*  lahc^iult toovnlise aja 
kasutamise probleemide kohta / 16| 171 18) 211 23l 29l 3O| ' 
32 jte Ле

Vaba aja stnfctuuri väljaselgitamine toob Ummika 
ühiskondlike protsesside tendentsid ja näitab üldistes joon*  
tes ялбя4яп!я* plaiioexiBise -tl*  Sotsiaalse planee
rimise reaalsete objektid©» käitumise järgi tfipiseeritud 
inimgruppide väljaselgitamiseks on tarvis k&cgema astme 
analüüsi / 22» lk. 356 /•

Vaba aja kasutamine cm seotud inimese üldise elus‘sii
liga /35f lk»2TI/» kus ilmnevad isiksuse iseärasused*  Vaba 
ajakasutamise tuubid ei ols eriti seotud inimeste eluku 
ja tooga» vaid on universaalsemad*

Toome järgnevalt lühidalt näitena uhe vaba aja kasuta
mise alusel moodustatud Inimeste tüpoloogia» sille koostas 
L*A*Gordon  Mukogude Liidu trostuslinnade töötajate kohta 
kogutud andmetest / 21 /•

I.Bsxekondlik-kodQM» on orienteeritud kodule ja pere- 
kcemale» tarbib palju Ж, tegeleb palju lastega*

2*  ^ajanduslik-kodxsie» teeb palju kod» tood» peami- 
aalt aias» meisterdab*

juhti.de


5# Vaba aja kasutamine on mitmekesine ja tasakaalustas 
tud. Suur osa oa kuituuritarbiuiacl, palju õpitakse, tele- 
vjü swl kasutamine on mõõdukas# 1 on oma osa#

4# j'öötavadr-oppivad noored# palju aega kulutatakse 8p- 
pimisele# loetakse ilukirjandust# külastatakse teatrit# vä
hem tegeldakse ühiskondliku tooga#

5# Sõprade kambale, tänavale orienteeritud# kultuuri- 
■birbimine on vähene# Bool toovaliaest aktiivsest ajast vee
detakse väljaspool kodu#

V8ib oletada# et ka autojuhtide ja remonditocliste 
hulgas võib leida analoogilisi tiäipe.

Autojuhtide ja remonditööliste vaba aja kasutamise 
tüüpidele viitavad seosed nende vaba aja tegevuste vahel#

Autojuhtide ja remondi tööliste vaba aja kasutamise 
analüüsi esimesel astmel me leidsime vaba aja tegevuste ja 
tegevusgrvppide omavahelised korrelatsioonid (vt# joona
sed 9*1  #1 ja 9»2#1) ning moodustasime käige suuremate kor
relatiivsete seoste alusel graafi (vt# joonised 9»1*2  ja 
9#2#2)# Graafid näitavad tegevusgruppide (indeksite) oma
vahelist seostatust# seda# millised indeksid on omavahel 
otseselt# millised vahendatult seotud#

Kõrre latsiooniiaaatrikai test näeme# et nõrgemini cn 
seotud teiste tegovusgruppidego indeks **Kodused  tood* 1 # Wh— 
mondittoolistel puuduvad seosed täiesti# See asjaolu vii
tab sellele# et nimetatud indeksisse kuuluvad tegevused ei 
ole päris vaba aja tegevused# Kolge rohkem on seoseid in
deksitel "Kultuuri tarbimino" ja "Seltskondlikud tegevused 
Sellest võib järeldada# et nendesse indeksitesse kuuluvad



eed. Mi autojuhtidel kui ranonditööllstel en indeke "Kul- 
touMtarbimine kõige tugevunlni seotud indekeAge MMko> 
teadlikud tegevused". "Knltouritartialne" on tugevasti 
seotud "MK tarMsisegn", see viitab nende sisulisele lähe
dusele. "Seltskondlikud tegevused" oa tugevasti seotud "Al*  
koheli tarvitsed-sega”, oie on tegelikult senati eeltasood- 
liku tegevuse üks võra.

KorrelateiocniJBaatrikGitest ilmneb, et ree tegevus*  
grugpide (indeksite) vahel puudub seos täiesti all auto
juhtidel kui ka reBonditõöllstel. Headeks teyevuste»» on 
*4ürt>T*i  ja enesot^±©nda»ioega swted tMk^evusedn ja 
tarbimine", "Eriala ...." ja "Alkoholi turvi twlne", *Ш  
twtoffldLw*  ja nAictiLlwad kultoixrieüaaed taagevueed^t "MK*»»*  
ja "TWee füüsiline eeandnslne", "Aktiivsed kultuuelala- 
sed tegevused" ja "Alkoholi tarvitenlaen. Beeoudltöülis- 
tel puudub seos ka "i-neae füüsilise arenctemlse" ja "Alko
holi tarvltanise" vabel (autojuhtidel on soe soos nõeic). 
Autojuhtidel puudub seos "Srialn ja "Aktiivsete kul- 
ШМйваебе tegevuste" vahel, ronoudlt6õlistel oli see 
seos küllaltki tugev. Meed tegevused, sille vahel seosed

Iiuir!uvad*an  naju teineteisest ex*aldatiid|  ühega tei.elenine 
ei soodusta ega ka takista teisega tegelenist.

Graafidelt võine vfilja lugeda järgsisti
1. "Kodused tööd" pole renonditöölistel teiste indeksit»  
ga sootud, autojuhtidel on see seos vordlemiM. aü  

*
*



2*  Aktiivsemad» arendavamad tegevused on suhteliselt nõr

galt seotud ülejäänud tegevusgruppidega*
3*  Vähem aktiivsed*  enam tarbimise ja seltskondliku ise*  

loomuga tegevused moodustavad omaette rüiuna*
Sellest võib järeldada» et koduste töödega (indek

sisse “Kodused tööd11 kuuluvate tegevustega) tegelemine 
ja teistu vaba aja tegevuste vahel pole remo .ditöölistel 
seost: kodustele töödele kulutatav aeg ei sõltu teistele 
tegevustele kulutatavast ajast; autojuhtidel on nende va
hel nõrk seos olemas*  Ja teatud mõttes kehtib ka vastupi
dine seos: teistele tegevustele kulutatav aeg ei sõltu 
kodustele töödele kulutatavast ajast ( autojuhtidel ont 
nagu märgitud, nende vahel nõrk seos olemas)*  Enamus 
töötajaist kulutab kodustele töödele teatud kindla hul
ga aega*  Osa töötajaid kulutab kodustele töödele 
palju, teistele tegevustele suhteliselt vähe aega*

Vaba aja põhilisteks tegevusteks uuritutel on 

seltskondlikud tegevused (kaasa arvatud ka alkoholi tar

vitamine) ja kui tuuri tarbimine (eriti ЫК tarbimine)*  

Ülejäänud tegevused: füüsiline arendamine, enesetäien

damine ja aktiivsed kultuurialased tegevused on vähem 

levinud.

Vaatleme järgnevale, kuidas tööta J aü on ise rahul oma



vaba ajaga, nii salle hulgaga lm! ka kasutata!sega*

9*4*  Hahulolu vaba aja hulga 
ja selle kasutamise»

S а

Käesolevas alapeatükis käsitleme lähemalt töötajate 
hinnanguid ja hoiakuid vaba aja suhtest rahulolu vaba aja 
hulga ja selle kasutamisega ning orienteeritust vabale 
ajale*

9*4*1  Rahulolu vaba aja hulgaga

Käsitledes töötajate rahulolu oma vaba aja hulgaga, 
vaatleme nende rahulolu laupäeviti ja pühapäeviti tööta
mise sagedusega, puhkepäevade arvuga kuus, rahulolu vabu 
aja hulgaga tööpäevadel ning nende hinnangute alusel moo
dustatud üldise vaba aja hulgaga rahulolu näitajat • in
deksit "Rahulolu vaba aja hulgaga***  Vaatleme ka tegureid, 
mis mõjutavad töötajate üldist rahulolu sellega*

Hagu eespool nägime, tuleb suuremal osal autojuhti» 
dest (96 %) ja remonditöölietel (92 %) 1*1  töötada ka 
laupäeviti voi ■rchapäeviti t sealjuures 41 %*1  autojahti

dest ja 34 %»1 rmondimeeste^ t pidevalt voi küllaltki sage
li*  Ilmneb, et enamus töötajaid on sellega harjunud zdj^ 
rahalt rahulolematuid on autojuhtidest 31,7 % ja remondi*  
töölistest 28,6 %•



Autojuhtidel on laupäeviti voi pühapäeviti tööta*  
sd.se sageduse ja sellega rahulolu vaheline korrelatiiv
ne seos (tunnitasuautojuhtidel r * O,5| plaanitasuauto- 
jahtidel r * 0,59) palju tugevam kui rmonditöölistel 
(r * 0,34) • Seega võib oletada, et autojuhtidel, eriti 
plaanitasuautojuhtidel, põhjustab laupäeviti voi pühapäe
viti töötamine suuremat rahulolematust kui remonditöö- 
Ustel*

Vaadeldes rahulolu sõltuvalt pühapäeviti töötamise 
sagedusest (vt. joonis 9*1  ), ilmneb, et nendest, kes töö
teod laupäevi ti-pühapäevi tl "harva” voi "vahetevahel”, 
on valdav enamus sellega rahul*  Need, kes väidavad, et 
nad töötavad lanpaevitd-pühapüeviti "küllaltki sageli" 
või "pidevalt", on valdavas enamikus rahulolematud, siis
ki on ka nende hulgas osa sellega harjunud ja rahul (või 
vähemalt ei avalda otsest rahulolematust)*

Puhkepäevade arvusa (plaanitasuautojohtictel ja too- 
nitasnautojuhtidel 5,0, remonditööl!stel 6,3 päeva kuus) 
pole rahul 21,3 % autojuhtidest (tunni- ja plaanitasu- 
autojuhid ei erine rahulolematuse poolest) ja 8,1 % remo» 
ditöölistest*

Puhkepäevade arvu ja sellega rahulolu vaheline kosr- 
relatiivne seos on autojuhtidel palju tugevam (r * 0,5) 
kui remonditöölistel(r * 0,26)*  Kenäel autojuhtidel, kes 
ei suuda puhkepäevadel alati välja puhata, on seos pul>*  
kepäevade ja rahulolu vahel veelgi suurem ( r * 0,63), 

Ilmneb, et autojuhtidel piisab rahuloluks mõnevõrra 
väiksemast puhkepäevade arvust (joonis 9,3)*



л

Seoses puhkepäevadega esitame ka töötajate hinnan
gu oana puhkuse korraldusele.

Puhkus ei olnud nii pikk, nagu oli ette nähtud*  küsit
luse andmeil 9*7  % autojuhtidel ja 13*3  % renonditöölistel. 
37,3 % autojuhte ja 23*2  % remonditöölist oleksid soovi
nud saada oma viimast puhkust kätte mõnel teisel, neile 
sobival ajal#

Oma vaba aja hulgaga (plaani tasu auto juhtidel kestab- 
eelt 2*9  tundi, tunnitatoautojuhtidel 3,2 tundi*  reaondi- 
töölistel 3*9  tundi tööpäevadel) on rahul 47,2 % autojuh
tidest ja 68 % remondi töölistest*  rahulolematuid on vasta
valt 24,8 % ja 13*3  % (plaanitasuautojuhtide st ei ole ä* 

hul 27*1  %, tunnitasuantojuhtidegt 19,2 %)♦ Headel auto- ' 
juhtidel*  kes on oma vaba aja hulgaga tööpäevadel rahul, 
on vaba aja pikkuseks 3,2 - 4,1 tundi, remonditööliatel 
4*1  * 4*9  tundis rahulolematutel on vaba aega vastavalt 
1*8  - 2*3  tundi ja 2,6 tundi (joonis 9*2)•

Autojuhtidel piisab rahuloluks mõnevõrra väiksemast 
vaba aja hulgast.

Tööpäeva pikkusega ja vaba aja hulgaga rahulolu va
helise korrelatiivse seose tugevus oli plaardtasuauto  j üh
tidal 0*27*  tunnitasnautojühtidei 0,33 ja rexaonditSölis- 
tel 0*25.

Vaba aja ja puhkuse korraldusega rahulolu puudutava
te küsimuste alusel on moodustatud indeks "Hahulolu va
ba aja hulgaga* 1.

Indeksi Jaotused . on järgmised!







Skaala 1 2 3 4 5 6

Autojuhid % 0 0,6 10,5 39,8 46,9 2,2
Remonditöölised

56 0 0,5 6,0 30,4 60,4 2,7

Autojuhid 5- 4,4 j*  0 ,u*-  * • о * 0,7
Remonditöölised 1- 4,6 ♦ 0,1 О 88 0.7

Indeksi 1» akaalajaotuses on need, kee olid kolge vä
hem, 6» * need, kes olid kolge rohkem rahule Indeksi jao
tused näitavad, et autojuhtide hulgas on vaba aja hulga
ga rahulolijaid vähem kui remonditöölist© hulgas» 

"Rahulolu vabe aja hulgaga” Indeksiga on lähedalt 
seotud tunnus ’’ gretoipga уЦЪН— yž г . 0,26)
lerekonnas olemise võimalusi paluti küsitluses hinnata 
järgmisele küsimusele vastetest "Kui sageli Te saate vee
ta oma perekonnaga koos niipalju aega, kui Te tahate?" 
26,2 % autojuhtidest ja 15,4 % remonditöölistest väitsid, 
et neil on selleks võimalusi küllaltki harva või pele ku
nagi»

Hinnangud perekonnas viibimise võimalustele sõltuvad 
oluliselt vaba aja hulgast (autojuhtidel r « 0,22, remon
di töölistel r * 0,25) t autojuhtidel ka tööpäeva pikkusest 
(r « 0,18, renonditöölistel r * 0,0)»

Tuleb märkida, et head perekonnas viibimise võimalu
sed mõjutavad positiivselt ka tööalaseid hoiakuid (rahul
olu tööga, automajandiga, töökohal püsimise kindlust — 
Г • 0,20),
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Eespool me näitasime, et rahulolu vaba aja hulgaga 
sõltus küll vaba aja hulgast, kuid see seos polnud väga 
tugev. Selleks, et selgitada, millised tegurid mõjutavad 
rahulolu vabe aja hulgaga, esitame järgnevalt "Rahulolu 
vaba aja hulgaga" indeksite korrelatiivsete seoste pinge*  
read» Autojuhtide puhul salme järgmise pingereal

1. Laupäeviti voi pühapäeviti töötamise
sagedus (t, 20) *0,46

2. Rahulolu töö organiseerimisega ma
jandis (ie 119) 0*36

3. Puhkepäevade arv kuus (t. 18) 0,30
4» Rahulolu remondi tingimustega automa-

jandis (i. 85) 0,26
5, Perekonnas viibimise võimalused (t,

575) 0,26
6.-7. Rahulolu töötingimustega autos (1.79) 0,25

Emotsionaalne rahulolu tööga (1.36) 0,25
8.* Ю. Töö raskuse hinnang (1.78) *0,24

Rahulolu varustamisega (1.86) 0,24
Hinnang remondi kvaliteedile (1.87) 0,24

11»*14e  Rahulolu töö organiseerimisega klien
di juures (ie 130) 0,23
Rahulolu mitteametlike soodustuste
ga tööl (1.176) 0,23
Rahulolu remonditöö juhtidega (1.208) 0,23
Rahulolu sissetulekuga tööl (1.495) 0,23

15.*19, Rahulolu tööga (1. 32) 0,22
Seostumus automajandida (1.74) 0,22
Rahulolu töötajate vaba ала organi
seerimisega automajandis (1.494) 0,22
Rahulolu oma vaba aja veetmisega 
(t. 556) o,22



» Väljapuhkamise võimalused (1,740) 0,22
20.Rahulolu töö juhtidega (!• 214) 0,21

21.* 23»Hahulolu erialaga (1. 64) 0,20
Rahulolu auto hooldamise tingimustega 
(ie 83) 0,20
Rahulolu direktsiooniga (1,181) 0,20

24.* 25*Rahulolu tööletuleku ajaga (t,2) 0,17
Tööpäeva pikkus (t,3) -0*17

26. Vaba aja hulk (1.738) 0,15

ja remonditöölistelt
1.Rahulolu vabadusega tööl (1.81) 0,34
2.8oostuziins autojaa^andiga (1.42) 0,33

3. • 4,Rahulolu töö sanitaar^hügieeniliste tin
gimustega (1,88) 0,31
Hinnang töö juhtimisele (1.278) 0,31

S.Rahulolu töö organiseerimisega (1.115) 0,30
6.* SeRahulolu sissetulekutega tööl (1.378) 0,29

Rahulolu tööga (1,33) * 0,29
Laupäeviti voi pühapäeviti töötamise se
gadus (t.13) -*0,29

9,* lO.Rahulolu töötajate vaba aja organiseerimisega 
automajandis (i. 377) 0,27
irratsionaalne rahulolu tööga (1.34) 0,27

11,* 12, Jerakonnas viibimise võimalused (t.462) 0,26
Rahulolu oma vaba aja veetmisega (t.443) 0,26 

13e* 14. Rahulolu oma kvalifikatsiooniga (t.25) 0,25
Rahulolu tööpäeva pikkusega (t.3) 0,24

15.-16. Informeeritus (1.397) 0,23
Rahulolu varustamise^ (1.110) 0,23

17,- 18.Rahulolu elamlstlngliMistega (t.505) 0,22



Valikuvabadus töövällses ajas (t.442) 0,22

19» Rahulolu erialaga (i.35) 0,21
20e Hinnang perekonna sissetulekule (i.618) 0,20
21. Vaba aja hulk kuus (i. 469) 0,19

22.-23. Töökohal püsimise kindlus (1.79) 0,18
Väljapuhkamise võimalused (i. 516) 0,18

24.-25. Vaba aja hulk tööpäevadel (t. 446) 0,15
Ületundide esinemise sagedus (t.10) -0,15

26e Puhkepäevi kuus (t.11) 0,14
27* Rahulolu vahetustega tööl (t.8) 0,13
28, Rahulolu tööletuleku ajaga (t.2) 0,12

Pingeridadest ilmneb, et autojuhtide rahulolu vaba 
aja hulgaga sõltub kolge rohkem puhkepäevade arvust ja 
laupäevi ti-pühapäeviti mittetöötamisest, tööpäeva pikkus 
on teisejärgulise tähendusega. Remonditöölist© rahulolu 
vaba aja hulgaga mõjutab kõige rohkem vabadusaste tööl 
(vabadus valida ise töörütmi, tehe vajaduse korral puhke
pausi jne.), vaba aja hulka otseselt mõjutavatest teguri
test on tähtis ka laupäeviti-pühapäeviti mittetöötamine, 
kuna vaba aja üldine hulk kuus, puhkepäevade arv, ületun
nid, vahetustega töö, tööletuleku aeg ja väljapuhkamise 
võimalused on vähem tähtsad. Siinjuures tuleb meeles pi
dada, et remondimeeste vaba aja hulk tööpäevadel ja puhke
päevade arv kuus on sama suur kui teistelgi töötajatel kesk
miselt, kuna autojuhtidel on see tunduvalt väiksem. Niisiis, 
kui vaba aega (puhkepäevi) on vähe, siis mõjutab see ra
hulolu tugevastij kui vaba aja hulk üldisest keskmisest 



suurt ei erine*  siis mõjutavad vaba aja hulgaga rahulolu 
rohkem teised tegurid kui vaba aja hulk ise*

Nii autojuhtide kui ka remonditööliste rahulolu vaba 
aja hulgaga cm seotud rahuloluga sissetulekuga*  vaba aja 
veetmise organiseerimisega automajandi poolt ja vaba aja 
veetmisega*  samuti perekonnas viibimise võimalustega*  Ra
hulolu vaba aja hulgaga sõltub järelikult rohkem selle ka
sutamise viisist ja tingimustest kui vaba aja üldisest hul
gast*

Keskne tähtsus vaba aja hulgaga rahulolule on hinnan
gutel töökorraldusele - varustamisele*  remondile*  töö juh
timisele ja juhtijatele*  samuti hinnangutel töötingimuste- 
le ja töö raskusele*  Seda võib seletada sellega*  et töö
korraldusest sõltub esiteks otseselt tööpäeva pikkus ja 
laupäeviti või pühapäeviti töötamine, teiseks sõltub töö
korraldusest ja tingimustest füüsilise ja vaimse energia 
kulu ning järelikult ka puhkusevajadus, kolmandaks sõltub 
töökorraldusest töötasu*  mis mõjutab kaudselt rahulolu va
ba aja hulgaga*

Siin ilmneb ka rahulolu ülekandumise omadus• Rahulolu 
ühes sfääris mõjub soodsalt ka rahulolule teistes sfääri
des*

Rahulolu vaba aja hulgaga on märkimisväärselt seotud 
üldiste tööhoiakutega (rahulolu tööga*  autonajaadiga*  eri
alaga)*  eriti remondi töölistel*  Need*kos  on rahul oma va
ba aja hulgaga*  on sagedamini rahul ka automajandiga*  töö- 

/;i ga ja erialaga*  ' j



Kõrgema haridustasemega ja nooremad töötajad oa oma 
vaba aja hulgaga vähem rahul. See kinnitab tõsiasja» et 
nende nõudmiste tase on kõrgem (vaba aja hulk polnud neil 
väiksem kui teistel) •

Reed» kes on oma vaba aja hulgaga rohkem rahul, on ka 
iseendaga rohkem rahul, nad tunnevad end kindlamalt» nen
de vabadusaste elus on suurem ja soov muuta oma senist elu
järge (staatust) on väikseta - selliseid järeldusi võib te
ha käesoleva uurimuse materjalidest korrelatsioonanalüiisi 
alusel (vt*  joonised 9*1*1*  ja 9*2*1)•

9*4*2.  Rahulolu vaba aja veetmisega

Vaba aeg võimaldab inimestel täielikumalt rahuldada 
oma vajadusi» end arendada» meelt lahutada» laiemalt osa 
võtta ühiskondlikust ja kultuurielust*  Vastavalt sellele» 
millised on inimeste püüdlused oma vaba aja kasutamise 
osas ja kuivõrd vabal ajal neid püüdlusi suudetakse rea*  
liseerida» on inimesed ka rahul voi rahulolematud oma va
ba aja kasutamisega*

Rahulolematus oana vaba aja kasutamisega kujundab hoia
ku vaba aja kasutamise ratsionaalsemaks muutmiseks ja 
on selle üheks esmaseks tingimuseks*

Autojuhtide ja remondi tööliste rahulolu eena vaba aja 
veetmisega me mõõtsime küsimusega "Kuivõrd Te olete rahul 
sellega» kuidas Te olete harjunud veetma oma vaba aega?*



Küsitluse tulemustest selgub, et enamus on oma vaba aja ka
sutamisega rahul (autojuhtidest 55» 6 %, remondltöölistest 
66,7 %)i rahulolematuid on vastavalt 14,5 % ja 9»0 %. Suu
rel osal (vastavalt 29,0 % ja 22,8 %) ei ole kindlat hoia
kut oma vaba aja kasutamise suhtes välja kujunenud (vt*  ta
belid 9.1.13 ja 9.2*10).

Analüüsist ilmneb, et kõrgema haridustasemega ja noo
remad töötajad on oma vaba aja kasutamisega vähem rahul. 
Nagu eespool nägime, on nende vaba aja kasutamine aktiiv
sem ja ratsionaalsem (nad tegelevad aktiivsemate, arenda
vamate tegevustega rohkem). Seega, mida aktiivsem ja ratsio
naalsem on vaba aja kasutamine, seda väiksem on rahulolu.

Seda järeldust kinnitab ka vaba aja kasutamisega ra
hulolu vaatlemine sõltuvalt mingi tegevusega tegelemisest. 
Need, kes õpivad, end erialal täiendavad, tegelevad rohkem 
ühiskondliku tööga, kehakultuuri ja spordiga ning külasta
vad sagedamini teatrit, on vähem rahul oma vaba aja kasuta
misega.

Ka need, kes tegelevad rohkem aiatööga, on oma vaba 
aja veetmisega vähem rahul.

Need, kes jälgivad rohkem telesaateid, on oma vaba aja 
veetmisega rohkem rahul.

Nende hulgas, kes on rahulolematud oma vaba aja kasu
tamisega, on rohkem alkoholi tarvitajaid.

Korrelatsioonanalüüsiat (vt. joonised 9.1.1 ja 9.2.1) 
ilmnes, et rahulolu vaba aja veetmisega on seotud ka järg
miste teguritega! rahulolu vaba aja hulgaga ja tööpäeva 
pikkusega, väljapuhkamise võimalused ning perekonnas viibi- 



öise võimalused*  Vaba aja kasutamisega rahulolu korrelatiiv
sed aeoaed vaba aja hulgaga, nagamisaja ja tööpäeva pikto- 
sega <m väikesed, remonditöölistal puudub see seos kahe vil- 
Eiatl märgitud tunnusega täiesti*  Uurimisandmete põhjal võib 
soega vaba aja kasutamisega rahulo u tähtsamateks eeltingi*  
Busteks pidada väljapuhatust » võimalust olla perekonnatsa 
koos» teatud hulga vaba aja omamist*  Oluline on ka rahulolu 
palgagatneed, kes on oma palgaga rahul» on sagedamini ro*  
hoi ka oma vaba aja veetmisega*

rahulolu vaba aja veetmisega on seotud ka hinnangute
ga oma nateria Isetele tingimustele (joonised 8*1*1  ja 8*2*1)  
Mida rohkes ollakse rahul kortxiri tingimustega, komunaal*  
mugavustera, palgaga ja iserekonna sissetulekuga, seda suu
remad on eeldused ka vaba ajage rahuloluks*

Rahulolu vaba ajaga on sõltuv ka korteritlnglmiistest 
(eriti kommsaalmugavustega kindlustatusest)*

Rahulolu vaba ajaga nõjatab olulisel märal töösfäür, 
eriti rahulolu tööga*  G*Frledmaim  väidab, et rehololecistas 
tööga mõjub kestvalt ja mitmekesiselt ka purast tööd / 9 /• 
Autojuhtide, ja remonditöölist^ uurlmisol ilmneb» et need» 
kes on rohken rahul oma tööga» erialaga ja autorajandiga, 
on sagedamini rahul ka oma vaba aja voetaaise^, ja vastupi
di.

Mik хади rahulolu tööga» nii on ke rahulolu vtiba aja
ge (viimane võib-olla ise(^. rohken) seotud inineste üldis
te hiimangutM^a enda kohtat suurega rahuloluga vaba aja suh*



tes kaasneb kõrgem enesehinnang, suurem valikuvabaduse tun
ne ja kindlustunne ning rahulolu endaga*

Vaatleme järgnevalt orienteeritust vabale ajale*

9*4*3  Orientatsioon vabale ajale

Orientatsioon vabale ajale - see on töötajate püüd oma
da, saada vaba aega*  Orientatsiooni vabale ajale mõõtsime 
ainult autojuhtidel, kuna nende tööpäeva pikkus on vähem 
rangelt piiratud ja sõltub mõningal määral ka neist endist*

Nagu eespool juba räägitud, paisub vaba aeg võimalusi 
isiksuse igakülgseks arenguks*  Viimase eelduseks on emas
te vajaduste rahuldatus!kui need pole rahuldatud, siis hin
natakse vaba aja väärtust vähe ja seda püütakse siis sageli 
kasutada materiaalse heaolu parandamiseks*  ;

Orientatsioon vabale ajale näitab, milline on vaba aja 
osa inimeste vajaduste ja väärtuste süsteemis*  Vabale aja
le orienteerituse tugevust oleme mõõtnud järgmiselt*  Me pa
lusime autojuhtidel hinnata, kuivõrd kehtib nende kohta järg
mine väidel ”Ma püüan saada vaba aega, isegi kui ma selle 
juures kaotan teenistuse* ” Selgub, et vabale ajale on orien
teeritud umbes 1/5 autojuhtei 3/5 on orienteeritud palgale 
ja 1/5 on kindla hoiakuta*  Vaba aja orientatsioon on võrrel
des teiste analoogiliselt mõõdetud orientatsioonidega (ter- 

3 vis, perekond, tööalased suhted, prestiiž jt*)  kõige nõrgem*  
Näiteks orientatsioon perekonnale on märksa tugevani pool au- 



tojuhtldeet väitis, et nad püüavad võimalikult rohkes viibib*  
da oma perekonna ringis, isegi kui nad selle juures kaota
vad teenistusest veerand on rohkem orienteeritud teenistu
sele ja veerand autojuhtidest ei osanud anda kindlat vastust# 
Ka autojuhtide otseste ülemuste hinnaajud kinnitavad, eu auto
juhtide orientatsioon vabale ajale on võrdlemisi nõrk, ,-aii- 
jH saLgaülemad Madarad autojuhtide orienteeritust vabale 
ajale veidi suuremaks kui autojuhid ise (vabale ajale ldi>*  
nati orienteerituks ligi veerand, teenistusele ligi pool 
autojuhtidest)#

Vaba aja orientatsiooni lähemaks uurimiseks vaatleme 
selle seoseid mõnede tähtsamate töötaja isiku ja tööalaste 
tunnuste ning tööalaste ja tööväliste hoiakutega#

Vanemad autojuhid (üle 50 aasta) on kolge vähem orien
teeritud vabale ajale (15 * 16 %), nooremad (kuni 30 aastat) 
kolge rohkem (20 * 21 %)•

Harldusgruprldest on kõige väiksem orientatsioon vaba
le ajale kuni 4-klassi haridusega autojuhtidel (16 %), kõi
ge suurem kesk- ja keskeriharidusega autojuhtidel (22 - 24;).

Palgagruppidost on orientatsioon vabale ajale kolge 
suurem nendel, kelle sissetulek cm kuni 90 rubla (22 %), 
210- 240 rubla (22 /0 ja 300 - 330 rubla (25 /0*  Kuni pal- 
gagrupinl 210 - 240 rubla kuus väheneb orientatsioon vaba
le ajale (22~lt 17$*nl),  pärast seda grupi 1 suureneb uues
ti (1^-lt 25^-ni),

№ed,kelle tööpäev on kuni 8 tundi, ja need, kelle



tööpäeva pikkus on üle 12 tunni, on kõige rohkem oriente»*  
ritud vabale ajalei need, kelle tööpäev on 10*11  tundi • 
kõige vähem*  Orientatsioon vabale ajale väheneb pidevalt 
vastavalt tööpäeva pikenemisele 8 tunnilt 11 tunnini ning 
seejärel suureneb uuesti*

Need, kes on oma perekonna sissetulekuga ja korteri*  
tingimustega rahul, püüavad rohkem saada vaba aega kui need, 
kes ei ole rahul*  Rahulolu kasvades vabale ajale orientee
ritute protsent kasvab vastavalt 1Z^~lt kuni 24>J-ni ja 15%-lt 
2^-ni*

Autojuhid, kes hindavad oma tervisliku seisundi pare
maks, on vähem orienteeritud vabale ajale (orienteeritute 
protsent langeb 23-lt 17-ni)*

Tööga rahulolu ja vabale ajale orienteerituse vahel 
seost ei ilmnenud*



Kokkuvõte

Töovälise ja vaba aja probleemid on seotud indiviidi
de, gruppide ja ühiskonna arenguga» Töovälise ja vaha aja 
struktuur on tingitud ühiskonna tootlikest jõududest ja va
litsevatest ühiskondlikest suhetest, samal ajal mõjutab töö- 
välise ja eriti vaba aja kasutamine olulisel määral ka ühis
kond a enda arengut» Sellest tuleneb töovälise ja vaba aja 
probleemide komplitseeritus ja ka tähtsus»

Tingituna ühiskonna tootlike jõudude arengu iseärasus
test ja ühiskonna majandusliku ja kultuurilise arengu vas
tuoludest, on inimeste töö- ja vaba aja pikkuses ka sotsia
lismi ajal küllaltki suuri erinevusi»

Töovälise ja vaba aja struktuuri erinevuste ja dünaa
mika, selle põhjuste ja tagajärgede uurimine on ühiskonna
teadlaste üks tähtsamaid ülesandeid»

Käesolevas töös püüti välja selgitada kahe sotsiaalse 
grupi - autojuhtide ja remonditööl!ste töovälise ja vaba 
aja struktuuri iseärasusi» Seejuures on püütud töövälist 
sfääri käsitleda seostatult töösfäärisa» Selle seose põhi
liseks aluseks on võetud töötajate vajadused ja nende rahul
damine ning uuritud autojuhtide ja remonditöölist^ töö- ja 
töovälise sfääri erinevate külgede kohta antud rahulolu



hinnangute vahekorda»
Uurimisandmete esialgse analüüsi alusel võib väita järef- 

rist»
Tingituna autojuhtide ja x*emondi  tööliste erinevast töö

päeva pikkusest on autojuhtide töövülise aja struktuur mono- 
võrra erinev remondltööliste onast. Viina:; tel on see väga 
sarnane teiste tööliste kategooriate tÖÖ välise aja struktuu
riga (võrreldud on olema elevate uurimuste alusel)»

Nii on autojuhtidel uneaja pikku oks keskmiselt 7»1*ro-  
monoltöölistel 7t3 tundi päevas (Nõukogude Liidus meestel 
keskmiselt 7,5 tundi), tööle tulekuks jr töölt koju minekuks 
kulub mõlemal grupil ligi 1 turd (KSV Liidu keskmine 0,7 tui>- 
di)m, vaba aega jääb autojuhtidel 3>0 tundi» remonditöö j Us
tel 3>9 tundi, tööpäevadel (Nõukogude Liidus meestel kesk
miselt 4,3 tundi)» Tuhk©paevi on autojuhtidel kuus keskmi
selt 5> remonditöö li utel 3,3*

Ptngelisj ja pika tööpäeva ning lühikese в'-agamisaja 
tõttu ei suude paljud töötajad (10-23/7) alati uuo tööpäeva 
alguseks välja т uhate. Halvemini völjapuhanud autojuhid riu>*  
vz ' ---j :V 15 lusees irju*  Käesolev) lurteuse вЦМЖ 
esineb 11- enet aega halvasti völ japuhanuu ^uutajatel sageda
mini tervisehäireid.

Kuna autojuhtide ja reiionditoüliste kaader on koossei
sult küllaltki uaraane (eriti haridustaseme ja soo üsas)tslis 
on ka nende vaba aja kasutamises palju ühiseid jooni» Võr
reldes teiste töötajatega tegelevad autojuhid ja reiaõncti- 
töölisõd tunduvalt rohkem isikliku hoo t or sõidukiga ♦ lal ju 
rohkem armastatakse käia r.olal voi jahil» Erinevused puudu— 



vnd või on vähe olulised erialase enesetäiendamise, massi- 
kormunikatsioonivahondite, seltskondliku suhtlemise (ka al
koholi tarvitamise) ja koduga seotud tegevuste osas»

Võrreldes tööstustöölistega viljelevad autojuhid ja re- 
monditöölised vähem aktiivseid ja üldarendavaid tegevusi*  
Suuremad on erinevused ühiskondliku töö, teatrikülastamise 
ja ilukirjanduse lugemise osas, mõnevõrra väiksem spordi 
ja kehakultuuriga tegelemise osas*  Väga vähe on remonditoö- 
liste ja eriti autojuhtide hulgas naid, kes õpiva 1 aidharidw- 
likes koolides vm» (vastavalt ja 4 3)»

Võrreldes remonditöölistega on autojuhtidel vaba aja 
kasutamises järgmised erinevused» Autojuhtide pikem tööpäev 
ja väiksem vaba aeg mõjuvad halvasti eelkõige aktiivsetele 
ja arendavatele tegevustele (õppimine, ühiskondlik töö, kuns
tiline isetegevus jne»)» Seltskondliku suhtlemisega seotud 
tegevused ei ole autojuhtidel väiksemast vabast ajast hoo
limata kannatanud ei levikult ega ka ajakulult, alkoholi 
tarvitamine on autojuhtide hulgas isegi laiemalt levinud»

Kõige levinumad ongi autojuhtidel ja remonditöölistel 
seltskondliku suhtlemise (sellega kaasneb sageli alkoholi 
tarvitamine) ja kultuuri tarbimisega (ka !9K tarbimisega) seo
tud tegevused*

Oma . vaba aja kasutamisega on valdav enamus rahul, ra
hulolematuid on autojuhtidest 15% ja remonditcölistest 9%» 
Ilmneb, et nooremad ja kõrgema haridustasemega töötajad, 
kelle vaba aeg on aktiivsem ja ratsionaalsem, on selle ka
sutamisega vähem rahul» Rahulolematus oma senise vaba aja



kasutamisega on selle ratsionaalsemaks muutmise üheks esi

meseks tingimuseks,
Rahulolu vaba aja veetmisega mõjutab positiivselt ka ra

hulolu tööga, erialaga ja automajarkiga*
Oma vaba aja hulgaga on autojuhid tunduvalt vähem rahul 

kui selle kasutamisega# Remonditöölistel selles osas lulisi 
erinevusi pole, ' .

Puhkepäevade arvuga pole autojuhtidest rahul 21, ja re*  
monditöulistest 8%, vaba aja hulgaga tööpäevadel on rahul
olematud va tavalt 25% ja 13%» Ilmneb, et autojuhid on sama 
vaba aja hulga juures remonditöölistest rohkem rahul, rahul
olu vaba aja hulgaga mõjutavad (eriti rer onditoöli^ _el) mit
te ainult selle hulk, vaid ka kasutamise Jingimu л-d ja viis 
(küllaldane väljapuhkamine, perekonna esmaste materiaalsete 
vajaduste rahuldatus)*  Raskused ja konfliktid tööl, rahulole
matus tööga mõjuvau halvasti ka parast tööd ning vähendavad 

rahulolu vaba ajaga*
Vaba aja kasutamisega rahulolu seose vii lj aseljit eru eks 

vaba aja kasutamise viisiga on vajalik kõrgema astme analüüs 
(see eeldab vaba aja kasutamise põhiliste viiside või tdüT1- 

de kindlakstegemist), Esialgse analüüsi alusel võib öelda 

järgmist.
Vaba aja ka Aitamine on aktiivsem ja ratsionaalsem noorema

tel ja kõrgema haridustasemega töötajatel, samal ajal nonde 

töötajate rahulolu oma vaba aja ka utamioega on v ikrein , 
Seega need, kelle vaba aeg on aktiivsem ja ratsionaalsem, on 
oma vaba aja kasutamisega vähem rahul*

Sama kehtib vaba aja kasutamise ja tööga rahulolu seose 
kohta
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10*  peatükk

TERVISLIK SEISUND

Tervis on inimese kalleim vara*  On tuntud tõsiasi, 
et terve inimene ei mõtle oma tervisele ja pahatihti ei 
hooli sellest*  Tervise tähtsust tunnetatakse alles siis, 
kui see kipub käest kaduma*  Võib juhtuda sedagi, et noo
ruses kulutatakse tervist, et teenida rohkem raha, ja va
nanedes tuleb hakata kulutama raha, et saada tervist ta
gasi*

Autojuhtide elukutse on üks neid, kus töötaja ter
vislikust seisundist oleneb töö edukus ja ohutus (liik- 
lusohutus), kuid samal ajal ei võimalda autojuhi töö ala
ti oma tervist küllaldaselt hoida*

Autojuhtide ja remondltööliote tervisliku seisundi 
uurimisega pü dsime välja selgitada töötajatel sagedamini 
esinevad ja kutsetööga seostatavad tervisehäired*

Töötajate tervislikku seisundit on uuritud meditsii
nilise läbivaatusega*  Autojuhtidel sagedamini esinevatest 
tervisehäiretest (perifeerse närvisüsteemi, seedetrakti 
ja südame-veresoonkonna häired)on lähemalt uuritud kahte



esimest gruppi#

Autojuhtide ja romonditööliste tervisliku sei^indl uuri*  
misel kasutati järgmisi võtteid8 1) küsitlus (anamneesi ко*  
gunine ja hindamine), 2) ühekordne arstlik läbivaatus ja 
3) töötajate isiklike ambulaarsete kaartide ja autonajan- 
di arstipunkti andmete uurimine# Lisaks määrati 760 auto*  
juhil (74/M. meditsiiniliselt uuritutest) ja 284 remondi*  
töölisel (78# uuritutest) maohappesus atsidotesti abil# Ив
ки vaatasid arstid kolgis majandeis läbi 1027 autojuhti ja 
365 remonditöölist#

Юе1е Objektiivse uurimise 
üldandmed

Meditsiinilisel läbivaatusel fikseeriti töötajate 
kasv, kaalt vererõhk ja pulsisagedus# Kasvu ja kaalu alu
sel leiti inet1 indeks#

Vanus
Aastad kuni 20 21*25  26*30  34*35  36-40 41*45  46-50 51*55  üle 
_______________________________________________________ 56 
Autojuhid.

% 1,7 14,0 21,0 21,0 16,7 15,0 7,3 5,1 3,0
Ilemondl töö
lised . 12,6 10,4 9,3 11,9 14,2 16,7 11,0 6,3 7,7

Meditsiiniliselt uuritud auto juhtide ja remondi töölis
te keskmine vanus on umbes 36 aastat#



Зада
Uuritud autojuhtidest oli mehi 95»1% Ja naisi 4,2», 

remonditöölistest vastavalt 95»1% ja 4,1;xe

Kasv
cza kuni 155 156*160  161*165  166*170  171*175  176*160  181*185

Auto
juhid % 0,5 ' 2,6 10,4 19,1 ' 27,4 21,5 12,8
konondi- 
tööli*  
sed % 1,9 4,4 11,2 19,2 33,4 19,7 8,5

186*190 üle 190

4>0 0,3
0t8 0,5

Uuritud autojuhtide keskmine pikkus on 175 ста, газов*  
ditöölistel 1?8 ocu

rlnet*  indeks (kasvust on lahutatud 100 cn, saadud 
tuleraua cm lahutatud omakorda kaalust kUor^romides) •

^aalu ja pikkuse (-100- (_10) (_5).(.9) (_1) . (.4) 0
vaiic KiLiy

Autojuhid Z3 3,5 9,7 ao,3
I.oiaonditöölised % 5»5 11,5 22,5 7»7

1-4 5-9 10-14 15-19 20—24 25-29 üle 30

23,0 19,4 9,4 6,2 2,8 1,7 1,7
19,2 13,7 10,4 4,9 2,7 0,8 0,8



U3Ö,

’ laeti*  indeks iseloaaustab iniacao kohe iroixxrtcioo- 
no jn näitab teos suhtelist tüsedust»

Autojuhtide ja remonditööliste kobakas! vautrib üldi
selt kasvule, Ainet» indeksi keskzaino väärtus on 1 - 4. 
21,Qö-l autojuhtidest ja 19,6—1 roKonditöölistest on еда 
Ainet*  indeks üle -И0, seega võib öelda, et iga viienda töö
taja kehakaal on Ю või rohke: i kg võrra отtinaolaeet suu- 
8BB*  •

Vererõhk

Vererõhu skaa
la m/dt; alla 60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120

. üstoolae • А 0 0
(—1 uuritu
test) . R 0 0■**■*■**.........   IH—

0 0,2 2,4
0 0 1,4

9t1
10,7 26,6

3,8 22,0 40, 5
6,0 28,3 40,0

1*6  - 0,7
1t6 0,3

А * autojuhid
R • roaonditüõlised

iaotool- А 
ne 05*1 
uuritutest;) R

121-130 131-1-K) 141*150 151-160 161*170 üle 17D
А 25,1 18,0 9,5 M 3,1 2,5 ""

R 26,0 12,1 L 8»5 4,9 3,6 1,6
А 0 0 0 0 . . 0^ 0
R 0 0 0 0 0 0

Kestetoo süstoolne vorerohk autojuhtidel cm 133 ов/llg, 
* kectalne diastoolne serarohk ** 81 агз/Kg, xseraondltööllstel 

132 lo 79 Bö/Hg*  Когдэпесиа vereroiiust võib rtiZildda 
lÄewlt ЮМ >мвше(аЯ*вйее  weerihfc ев üle



ja dladbolne üle 90 mm/Hg)*
Toodud üldisi andmeid on kasutatud haigestumise analüü

simisel (vt. korrelatsloonimaatriksit joonistel 10.1.1 ja 
Ю.2.1).

10.2. Haigestumisest

Uuringute andmeil esineb töötajatel sagedasemaid pike
maajalisi haigusi järgmiselt:

Autojuhid Remonditöö- 
% Ilsed %

1. TTeuralgiatradikullittneuriit jt.
perifeerse närvisüsteemi haigused 14,4

2. Mao* või kaksteistsonnikuhaavandid 3,3
3e Südame - ja veresoonkonna haigused 3,0

14,2
2,4
5,8

Uuringute alusel tunnistati terveks 60% autojuhtidest 
ja 55$ remonditöölistest.

Võrdluseks esitame I*esti  HSV Tervishoiuministeeriumi 
andmed ajutise töövõimetuse põhjuste kohta vabariigis 1971*  
aastal. Iga 100 töötaja kohta registreeriti aasta jooksul 
haigusjuhte järgmiselt:

1) neuriit, radikuliit jt. 7,8
2) mao  või kakstoistsõrmikuhaavandld • 0,9*
3) südame- ja veresoonkonna haigused 1,6

Kuigi need andmed ei ole päris täpselt võrreldavad, 
võib nende alusel siiski välta, et autojuhid ja remonditöö-



Ilsed haigestuvad võrreldes vabariigi keskmisega sagedaä- 
ni perifeerse närvisüsteemi haigustesse, mao*  ja kaksteist*  
sormikuhaavandisse ja südamo-vercsoonkonna haigustesse#

Autojuhtidel on seo ilmselt seotud nonde kutsetöö ise*  
ärasustega ja mitmesuguste ebasoodsate tingimustega, nagu 
töötamine sundasendis, närvisüsteemi pidev ringe, vibrat
sioon, viibimine ebasoodsates meteoroloogilistes tingiiaua- 
tes, ebetarrepärene ja mitte^täisväürtuslik toitumine pi
kemate sõitude korral jms#

Remonditöölistel võib nende haiguste laiemat esinemist 
seletada järgmiste asjaoludega# Suur ose (360 remonditöö
listest on töötanud varem autojuhina# Romonditoöliste töö*  
tinglmused on küllaltki halvad (vt# 2#ptkt), sageli tuleb 
töötada lahtises ruumis, kus talvel on külm, esineb tuule
tõmbus, tuleb kokku puutuda tervistkahjustavate gaasidega

Allpool vaatleme lähemalt perifeerse närvisüsteemi 
ja seedetrakti ning vaevuste, samuti kutsealaste märgis
tuste ja muude tervisehäirete esinemist autojuhtidel ja 
remonditöölistel# Uuritud haigussunptoomide esinemise alu
sel võib rääkida vastavate haiguste tõenäolisest olemasolust 
või tekkimise eeldustest#

10,3# Ajutisest
sest

töövõimetu*

Andmed töötajate ajutise töövõimetuse kohta 1# juulist



1970 kuni 1*  juulini 1971 on kogutud autonajanditc dokumen
tatsioonist*  Ilmneb, et 646 autojuhtidest ja 606 JMWtoitöo- 
Ustest ix>le aasta jooksul haiguse tõttu üldse töölt puudu
nud*  Keskmiselt tuleb iga autojuhi kohta 6, iga reiaonditöö- ‘ 
Ilse kohta 7,5 töövoimetuspäeva aastas*  Poed 3&Š autojuhti
dest, toa töövõimetuslehte on kasutanud» on selle saanud 
keskmiselt 16 päevaks aastas, §1 seejuures rohkem kui üheks 
kuuks ? reanndl iste osas on vastavad 
arvud 19 jäeva ja 7>2% •

Ajutise töövõimetusega on seotud ühiskondlikud kuluto- 
eed töötajate raviks*  Kulutusi töötajate raviks on käes- 

vw *1olevas uurimuses mõõdetud vastava indeksiga*
Autojuhtide ja remonditööl iste haigestumise võrdluseks 

teiste kutsealade esindajate haigestumisega kasutasime Tartu 
Linna Polikliiniku andmeid*  Kii on Tartu Utma suuremate 
käitiste töötajatest (ligi 15 tuhahdest töötajast) 1971»a*  
haiguslehel olnud 46,66, Autokolonnist 3053 aga ainult 39^# 
Keskmine töövoimetuspuevade arv ühe inimese kohta on 7 * 8 
tööpäeva aastas*

öec-ga võib öelda, ot autojuhid kasutavad võrreldes teis
te kutsealade esindajatega vähem toövõinotuslehte,afc*  nende 
keskmine ajutine töövõimotuo aasta jooksul on enamiku teis
te kutsealade töötajate keskmisest väiksem, ka on nad vä
hem aega haiguslehel, Remonditöölistest on haiguslehte ka
sutanud suurem protsent kui autojuhtidest, nende keskmine 
töuvoinetuspüevade arv ei erine teiste töötajate keskmisest*  
r ------- —-.............-............1 indeksl^Kulutused töötaja raviks” koostamisel olig. aluseks 

läbivaatusega kindlakstehtud haigused,kuahuureo voeti ar
vesse töövõimetuse,haigla- ja sapatooriurlravi kestus ning 
operatsioonide to;enine seoses koigi fikseeritud haiguste
ga*
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10*4,  Perifeerse närvisüstee
mi häiretest

Perifeerse närvisüsteemi häiretest on uuritud aime-, 
ristluu- või muid närvivalusid, nõrkust ja muid tundehäireid 
kätes või jalgades, samuti valude esinemist kätes või jnl;a- 

des ning tundlikkuse ja motoorika häireid# Andmed remondi
tööl! ste kohta on esitatud sulgudes autojuhtide järel#

Uurimtstulesmstest ilmneb, et piirdenärvlde, nagu nim
me-, ristluu- või muid närvivalusid esineb "väge sageli" 
või "küllaltki sageli" 16*1  (18%), "vahete-vahel" 23%-l 
(21%) uuritutest, Tlõrkust või nuid tundeh"ireid kätes või 
jalgades esineb vastavalt r*väga n või "küllaltki sageli" 
4%-l (8%) ja "vaheto-vahel" 13%~1 (12%), valusid kätes või 
jalgades vastavalt 8^*1  (15%) ja 17ГТ—1 (15 0 uuritud auto
juhtidest ja remonditöölistest. Tundlikkuse või motoorika 
häireid esineb 2,3%-l uuritud autojuhtidest ja re
mondi töölistest,

Nimetatud haigusnühtude alusel on moodustatud peri
feerse näEvisüsteomi häirete indeks. Indeksi jaotust ahel 
on järgmine;

äkaaln 1 2 3 4 5 6

Autojuhid % 69,1 22,6 6,6 1,3 0,3 0,1
Henondi tööltsed • i. , i i «'

X 65,6 23,7 7,8 . . ■____ ti

1,7 0,9 0,3

Autojuhid wx « 1,4 ♦ 0 e
О = 0,7 /

Remonditöölised X « 1,5 ♦ 0,1 •
О » 0,8



Indeksi skaala näitab häirete esinemise sagedust, fikas*»  
lajaotus 6 tähistab, et esineb palju ja sagedasi häireid*  
Indeksi üldjaotumus näitab, et enamusel auto j niitidest ja 
remonditöölistest esineb perifeerse närvisüsteemi häireid 
vähe ja harva*  22,6%-l (23,7%) esineb neid kaebusi juba roh
kem ning 8,J/S-l (10,7%) uuritutest suuremal määral*

Iideks "Tervise halvenemine seoses tööga’1 moodustati 
põhiliselt kindlakstehtud haiguste alusel* Iga kind
lakstehtud haigust hindasid veel uuritav ja arst sel
le järgi, kasv see haigus seoses edasise tooga paraneb* 
jääb seinaks vol halveneb ning kas aee haigus on loetud 
kutsehaiguseks vol mitte* Indeksi koostamisel arvestati 
ka, kas töö ajal on esinenud nägeml^iälreid * (selgub, 
et 0,6%-l (4%) esineb aeda "küllalt sageli”, 2%-l (5%) 
"vah^te-vahel” ja 6^-1 (7%) "kullaltki harva”) * „Kuulmi
se vnor veneni esineb 6/.-1 (12) • bensiinist vol määr
deõlidest tingitud nahakahjustusi esineb uuritavate ar
vamuse järgi sagedamini 2,4%-l (4,3%), vaheto-vnhol St 4^-1 
(4,1%) ja harv—ii il1 10,6%i(14,8^)e mürgistusi hsttew- 
sidest - 7»7%-l (6,1%)*

Korrelatsioonanalüüs näitab (vt«joonised 10*1*1  ja 
10*2*1),  et piirdenürvide kahjustusi, nagu radikuliit, nou- 
ralgia jt*  esineb rohkem vanematel suurema tööstaažiga töö
tajatel*  Perifeerse närvisüsteemi häirete üle kasvanute 
tervis seoses töötamisega antud erialal kaldub pigem hälve- 
ma kui parema poole*  Selgub, et perifeerse närvisüsteemi 
häirete ell kaz—mt——d rohkem pikemakasvulised, suhteliselt 
tüsedamad (suurema Plnet*  indeksiga)töötajad*

Perifeerse närvisüsteemi häiretega töötajatel esineb 
ka keskmisest sagedamini seedetrakti vaevusi ja neurooti
lisuse tunnuseid*

Seostest teiste uuritavate teguritega võib olulisema
tena mainida järgmisi:

1



Korrelatsioonide põhjal perifeerse närvisüsteemi häi
rete indeksi ja töösfääri indeksite vahel (näiteks autojuh
tidel "Rahulolu auto hooldamise tingimustega” * r « -0,11| 
"Rahulolu remondi tingimustega” - r = -O,1| "Rahulolu re
monditöö jiihtidega" - г = -OfO9 jt», remonditöölist©! "Ra
hulolu töö tehniliste tingimustega” ja "Rahulolu elukondli
ke tingimustega automajandis" - r « -0,12 jt») võib tähel
dada, et perifeerse närvisüsteemi vaevustega töötajad aval
davad sagedamini rahulolematust töökorralduse ja -tingimus*  
taga» Seega ei põhjusta halvad töötingimused ainult raliul- 
olematust, vaid mõjuvad halvasti ka töötajate tervisele» 

Perifeerse närvisüsteemi häirete indeksil on ka kor
relatiivne seos väljapuhkamise võimaluste indeksiga (auto
juhtidel r « —0,22, remondi töölistel r * -0,14)» Sellest 
võib järeldada, et neil, kelle väljapuhkamise võimalused 
(s»o*  tööjõu taastamise võimalused) on väiksemad, esineb 
sagedamini perifeerse närvisüsteemi häireid»

10» 5» Seedeelundite häiretest

Seedeelundite häiretest on uuritud kõhuvalude ja ilm
sete seediMshäirete esinemist» Atsidotesti abil on uuri
tud maooahla happesust» Selgub, et mitmel põhjusel kõ
huvalusid esineb umbes veerandil uurituist, autojuhtidest 
6p:—1, remonditöölistest 9%-l küll ai tk1 sageli või väga sa-



umbes 15^*1  autojuhtidest ja remonditöölistest*
Atsidotest andis järgmised tulemused:

Autojuhid 
%

Remondi tooli- 
sed %

1*Tunduv  maomahla ülihappesus 9,7 9*0
2*Haomahla  ülihappesus 15,1 13,4
3»Hor$naalne maomahla happesus 30,6 34,5
4*Manmahla  alähapresus 10,8 9,3
5. Anatsiidsus (maomahla puudu-

mine) 7,8 11,5

26^-1 läbivaadatud autojuhtidest ja 22,2%»1 remonditöölie- 
test jäi atsidotest tegemata. Toenäolistest petoloogilis- 
test muutustest võib rääkida p*4  ja p*5  puhul*  Seega um
bes 20 uuritutest (ehk umbes veerandil neist, kelle mao- 
mahla uuriti) võib esineda seedetrakti haigusi*  Lõplik 
diagnoos nõuab edasist täpsustatud uurimist*

Seedeelundite häirete esinemise alusel on moodustatuc 
seedetrakti vaevuste indeks*  Indeksi jaotustelel on järgmi
ne:

1* skaalajaotus tähendab, et kaebusi ei ole, 2* skaala jao-

Skaala 1 2 3 4 5 6

Autojuhid % 39,6 42,1 11,5 5,2 1,2 0,4
Remondi tööli
sed 54,2 23,3 14,1 5,9 2,2 0^2

Autojuhicl X » 1,9 ♦ о ,1 6 * 0,9
ReBonditÖölised x * 1,8 ♦ 0,,1 # о » 1,1



tus * on üksikuid kaebusi, 3*  ja 4*  * esineb selliseid 
kaebusi, mille alusel võib oletada mingit haigust või sel
le tekkimise eeldusil 5**6*  skaalajaotus tähendab, et küL*  
lalt suure tõenäosusega on tegemist haige inimesega*

Seega võib öelda, et tõsisemaid seedehäireid esineb 
umbes 2>-l uuritutest*  Ligilähedaselt vestab see ka seede
trakti haiguste kindlakstehtud sagedusele töötajate hulgas*  
Mõningal määral esineb seedehäireid 17^-1 autojuhtidest 
ja 20%-l remonditöölistest*  Seega kannatab peaaegu iga vii
es töötaja seedetrakti häirete all*

Seedetrakti vaevusi esineb rohkem van№atel, ataaõ^» 
kamatel kõrgema palgaga töötajatel (autojuhtidel need seo
sed ei ilmnenud nii tugevasti kui remoixlituülistel) sageli 
koos neurootilisusega, perifeerse närvisüsteemi häiretega 
ja muude tervisehäiretega (vt*  joonised 10*1*1  ja 1ö*2*1>*

Töötajatel, kelle väljapuukamise võimalused on väik
semad, esineb sagedamini seedehäireid*  l$eed, kes kaebasid 
seedehäirete üle, ei olnud vähem rahul töö sanitaar-hügi- 
eeniliste tingimuste ja elukondlike tingimustega, nagu 
oleks võinud oletada*  Ka puudus otsene seos autojuhtide 
toitumiorežiimi ja seedehäirete vahelt ebakorrapärane toi*  
tomisviis iseenesest ei põhjusta alati seedehäireid*

10*6*  Muudest kutsetööd sega
vatest tervisehäire

test

Muudest häiretest on uuritud põhiliselt märgistus



tega kaasnevaid nähtusi t kohin või villu kõrvus, võõrke
ha tunne suus, tasakaaluhäired, peavalud, iseeneslikud 
naha värvuse vol higierituse muutused katel või jalgadel, 
nüsta^B ja kahekordne nägemine.

Läbivaatuse tulemustest selgub, et nimetatud nähte esi
neb sagedamini 1-5№-l töötajatest. Kohinaid kõrvus esineb 
autojuhtidel "vaheto-vahel” 6$-l (retnonditölistest 9%) ja 
“küllaltki harva” 15^-1 (18&), nahavärvuse muutusi vastavalt 
5%*1  (7%) ja 7M (6^), tasakaaluhäireid 3%-l (5%) ja №-l 
(11%), peavalusid 16%-1 (20%) ja 32%-l (26%) uuritutest 
(sulgudes on toodud andmed remonditööliste kohta),

Nimetatud nähtude esinemise alusel on moodust л. t 3 
muude kutsetööd häirivate vaevuste indeks, Inlekai jaotus 
on järgminei

Skaala 1 2 i 3 4 j 5 6

Autojuhid % 0 1,5 67,0 30,7 0,8 0

x * 3,3 1 О 6 s 0,5

Indeksi 6. skaalajaotus tähendab, et nimetatud vaevusi esi
neb väga sageli või pidevalt, 1. skaalajaotus tähendab, et 
mingeid vaevusi ei esine. Indeksi jaotusest nähtub, et suu
rel osal töötajatest esineb vähemalt mõningaid ja vähemalt 
vahete-vahel kutsetööd segavaid tervisehäireid, millega 
enamik ega arstiabi saamiseks teivi shoiuasu tusse ei ole 
pöördunud või neid ei ole dokumentides registreeritud • 
Mõnevõrra rohkem esineb mainitud tervisehäireid ühel kolman
dikul uuritutest.



Käsitletud vaevustega kaasnevad sageli neurootilisuse 
perifeerse närvisüsteemi häired ja seedeelundite toe hal
venemine (vt, joonised 10*1,1  ja 10,2,1) •

10.7. Neurootilisusest

Autojuhi töö esitab suuri nõudeid inimese närvisüstee
mile, Seepärast uuriti ka autojuhtide võimaliku neurootili
suse tunnuseid*  Selleks kasutati Cattelli testi. Vastava 
indeksi jaotustabol on järgninei

Skaala 1 2 3 4 <*- 6

Autojuhid % 20,1 29,1 ад»5 7^ • 2,3 0,7
Itemoiidi tööli
sed % 20,4 49,5 16,3 8t6 3,7 1.5

Autojuhid x • 2,5 ♦ 0,1 6 = 1^)
Bemondi töölised X * 2,3 ♦ 0,1 6 » 1,1

Indeksi 1, skaalajaotus Nüiendäb väga madalat, 6, * väga 
kõrget neurootilisuse. Indeksi jaotustabol näitab, et 49% 
autojuhtide ja 70% remonditöölist© neurootilisus on küllalt 
madal, umbes 40%-l autojuhtidest ja 1№-1 remondi töölistest 
keskmine ja 10%-l (14%) juba küllalt kõrge. Seega on auto
juhtide neurootilistis üldiselt kõrgem*

Neerootilisust tähistavatest nähtustest uuriti muuhul
gas muutusi suguvõimes. Sageli ilmnevat suguvõime vähenemist 
märkis 2,6% (3*5%)  uuritutest, vahote-vahel ilmnevat 7,2%



(7,1%) ja härra täheldatavat suguvõime langust märkis 9% 
(8,2%). Suguliste vajaduste sagedast rahuldniata jäämist 
«eostes kutsetööga 2>8% (2,1%) uuritutest, 10,7% (7f1%) 
märkis, et need vajadused jäävad vahote-vahel rahuldamata 
ja 11% (9,3%) märkis, et see nähtus esineb küllaltki has> 
va (sulgudes on esitatud andmed remonditöölist© kohta). 
Suuremate neurootilisuse tundemärkidega kaasnevad sageli 
seedetrakti ja perifeerse närvisüsteemi häired (vt. joomi
sed 10.1,1 ja 10.2,1)♦

nendel, kes ei saa sageli end täiesti välja puhata, 
esineb sagedoaaini ka neurootilisust (r =-0,2),

Kõrgena neurootilisuse tunnustega töötajate suhted 
töökaaslaste ja ülemustega ( r « -0,1 -0,2) on halvemad, 
neurootilisuse ja tööga rahulolu vahel seost ei ilmnenud. 
Neurootilisemad töötajad on vähen rahul oma oluga (r*-O,15),  
ka nende rahulolu automajandida on väiksem (r * -0,11).

10,8, Tervisliku seisundi 
subjektiivne hinnang

Pohiküsltluses on uuritud autojuhtide ja remonditöö— 
Uste endi hinnangut oma üldisele tervislikule seisundile. 
Vastava indeksi moodustamiseks cm kasutatud töötajate vaa
tuseid järgmistele väidetelei

"Kui mu tervis oleks parem, teeniksin ma tunduvalt 
rohkem* 1



"Kui mind ei segaks tervis, võiksin ma elada palju 
huvitavamalt •"

,rKui mind ei segaks tervis, võiksin oa elada palju 
jõukamalt* " f

"Kas Te võite öelda, et olete küllalt tugev ja terve 
selleks, et võite ükskõik millisel tööl teenida nii palju 
raha, kui on vaja Teile ja Teie perekonnale?"

Vastava Indeksi üld jaotus on järgminex

Skaala 1 2 3 4 5 6

Autojuhid % 1,1 8,8 16,9 38,7 26,3 8,2
Eemonditöölised,% 0 1,5 21,5 62,2 14,7 0

Autojuhid x « 4,1 + 0,10 6 ж 1,1
Eemonditöölised x « 3,9 ♦ 0,1 6 ж 0,6

Indeksi 1*  skaalajaotus tähendab, et tervislikku seisun
dit hinnatakse väga halvaks, 6*  jaotus * väga heaks*  In
deksi jaotustabel näitab, et autojuhid hindavad oma ter
vislikku seisundit paremaks kui remonditöölised*

Korrelatsioonanalüüsi alusel (vt*  joonised 10*1*1  ja 
10*2*1)  võib väita järgmistt üksikutest eraldi uuritud 
haigustest mõjutavad autojuhtidel tervisega rahulolu pea
miselt perifeerse närvisüsteemi ja seedeelundite haigused*  
Need autojuhid, kellel on enam seedeelundite ja perifeers
es© närvisüsteemi häireid, hindavad oma tervislikku seisun
dit madalamaks*  Neurootilisusele ja muudele häiretele vii
tavate vaevustega tervisliku seisundi indeksil autojuhtidel 
olulist korrelatiivset seost ei ole, remondi töölistel aga 
küll*



Suurema staaziga vanemad töötajad 
likku seisundit halvemaks*

* Kokkuvõte

Käesoleva uuringu käigus kaasatöötanud arstid uuri
sid 1027 autojuhi ja 365 remondi töölise tervislikku sei
sundit* Mitmesuguseid haigusi esineb 40&-1 autojuhtidest 
ja 45^*1 reoonditöölistest* Haigestumisest tingitud töö
võimetust esineb autojuhtidel harvem ja vähem kui teistel 
töötajatel keskmiselt* 1970* - 1971 «а* 12 kuu jooksul

Need, kes hindavad oma tervist paremaks, i 
ui rahulolematud tööga ja automajandida ni 
rohkem vahetada oma töökohta; nad hindavad oma 
те ja vabadusastet suuremaks*

Lõpuks vaatleme auto juhtide orientatsioon 
hoidmisele*  Selle orientatsiooni tugevust mõõt 
sega järgmisele väitele: "Ma püüan tööl võimel: 
oma tervist, isegi kui ma selle juures teerist

Uuritavate vastused jagunesid protsentmaa: 
selts

Jah, see on täpselt nii 21,1
See on peaaegu nii 20,1
Raske öelda ' 27*8
See ei ole paris nii > - 23,9
Ei, see ei ole üldse nii 7,0

Seega võib öelda, et autojuhtide orientatsioon oma tervise 
hoidmisele on väga madal, ainult #156 nendest mõtleb selle
le tõsiselt*
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on antud töövoimetuslehte 353*le  autojuhtidest ja 40%*le  
remonditöölistest*  Keskmiselt tuleb iga autojuhi kohta 6, 
iga remonditöölise kohta 7,5 töövoimetuspäeva (tööpäeva*  
des) aastas*

Sagedamini on autojuhtidel radikuliiti, neurelgiat 
jm*  piirdenärvide ehk perifeerse närvisüsteemi häireid 
(14,4/5). Perifeerse närvisüsteemi häireid esineb monlntol 
määral 22,&/ML ja suuremal määral 8,3^*1  autojuhtidest*  
Remondi töölistest esineb piirdenärvisüstecri haigusi 14,^—1

Keskmisest sagedamini esineb uuritutel ka seedeelundl- 
te haigusi*  Seedetrakti häireid on peaaegu igal viiendal 
töötajal*  Mao*  voi kakstoistsornikuhaavandoid on kindlaks 
tehtud 3»3 %-l autojuhtidest ja 2,4^*1  remonditöölistest*  
Atsidotesti tulemuste põhjal on ligi veerandil uuritud 
töötajaist maomahla happesus normist kõrvalekalduv ning 
vajab edasist arstlikku kontrolli*

Ligi ühel kolmandikul uuritutest esineb mitmesuguseid 
muid kutsetööd segavaid tervisehäireid.

Tegeliku haigestumise, selle põhjuste ja tagajärgede 
väljaselgitamine nõuab nii olemasolevate andmete sügavamat 
analüüsi kui ka edasisi konkreetsemaid uuringuid*



Loppkokku võtteks

1*  Käesolev uurimus andis neile üldise ülevaate, auto-*  
juhtide ja remondltöoliste elu ja töö olulisemaid külgi haa
rava pildi, mida arvestades on võimalik mõnevõrra kindla
malt, täpsemalt ja komplekssemalt lahendada mitmeid edasi
se sotsiaalse arengu probleeme» , . ,

Kullilt paljude küsimuste puhul on kogu Autovedude Че*  
litsuses rahulolematuid, praegusele olukorrale negatiivse 
hinnangu andnud töötajaid tunduvalt rohkem koi neid, kes on 
olukorraga rahul ja andsid sellele positiivse hinnangu» B**  
huloleniatute osakaalu järgi küsitletud autojuhtide hulgas 
kujuneb järgmine kolge teravamate probleemide pingerida»

Rahulolematu
te %

1» Tagavaraosade ja agregaatidega varastamine 
(t»272) 31,0

2* Varustamine oma majandis (t»269) 72,6
3* Autoremondi tehases tehtava kapremondi kva

liteet (t* 276) 62,9
4e Remondi organiseerimine ena sajandis (t»278) 59,5
5* Auto rappumine (t« 57) 57,4
6e Auto pesemise võimalused oma majandis (t»101) 56,6
?♦ Instrumentidega ja abivahendite^^ varustamine 

(t*274) 55,5



Rahulolema
tute Я

8» Homonditingiiaused ом majandis (t»279) 53,1
9, T-2 tinctourocl ом Mjandis (t»284) 52,7

Ю» Itikkaepi^de töö kvaliteet (t, 282) 50,2
11» Qna auto tec^eratuur talvel (t»521) 50,2
12» Müra autokabiinis (t»56) ; 49*7
13» Vchekord varustusosakonna juhatajaga (t»244) 48,9
14» Vahekord rerondlmeoste>m (t»248) 48,9
15*  Oma töötajate kindlustamine elamispinnaga ja

olauistim^imuste parandeciino (t» 421) 46,5
16» Auto käivitamise tingimused majandis talvel

(te 99) <5,8
17» Pohitöötasu (trailfne tasu) (t« 373) 44,4
18» Tööpäeva pikkus talvel (t»6) 42,0
19, Hlraistingimused -41,7
20*  Informeeritus sellest, olda majandis tehakse

ja mida kavatsetakse teha (t»3&1) 41,5
21*  ühtedel ja sakedel Mreruutidel soitiiine (t*69>40,9
22» ^orterltixisL^used 40,6
23» AütomajazMüs levinud viinavotoiue (t< 165) 40,3
24» InfoxsBOcritas autotaajandi asjadest (4*362) 37,7
25e Autode 1-2 ja remondi kvaliteet (t* Э8В) 3*6,6

ii naerida näitab, et koi&e teravamad on autojuhtide 
seisukohalt varustamise ja remondiga seotud prt&leewid*  
Valdav osa autojuhte pole rahul reiaoudi orjaniseerlEdae 
ja tlnsiiauste^, eaautdL Ф-2 tinGinusteja ndncs remondimees» 
to^a, setti lukksei>pade töö kvaliteediga» Vai^a halvasti on 
autoeajandites korraldatud ka üldine autode hooldaeninot je- 
scsalne, valvet halvad on auto teäivitacdstiagtouaed talvel»



Vaga teravaks probleemiks autojuhtidele on töötingimused 
kabiinis» rappumine» mure, temneretuur talvel*  Raskused 
varustamise ja remondiga halvendavad ka . inimsuhteid (eri
ti varustajatega ja remondltöölistega) ja üldist Õhkkonda 
automajandis (halb informeeritus, viinavõtmine jne*)*  Te
ravamaks tööalaseks probleemiks on ka asjaolu, et auto- 
raajandites tehakse veel liiga vähe oma töötajate elamispin
naga kindlustamiseks ja elamistingimuste parandamiseks*  

Rahulolematute osakaalu järgi küsitletud remonditöö
liste hulgas kujuneb järgmine kõige teravamate probleemide 
pingerida»

Kaiiulolcmatute 
%

1* Tagavaraosade ja sõlmedega varustamine 
(t* 167) 73*2

2* Varustamine (t* 164) 68,6
3* Tööriistade ja abiseadmetega varustamine 

(t* 169) 65,3
4*  Ebameeldivad lõhnad ja gaasid töökohal (t*67)59,2
5* Tööruumi tehniline seisund (t*59) 53,4
6« Kasutada olevad tööriistad (t*60) $0,0
7* Tööriistade valik (t*61) 48,2
8» 1 üra tööruumis (t.TO) 48,1
9* Temperatuur tööruumis talvel (t*65) 40,5

10* Töötajate kindlustamine elamlspinxiaga ja 
elamistingimuste perandiynine (t*308) 39,5

11* Janu kustutamise võimalused (t»82) 38,8
12* Valgustus tööruumis (t*71) 38,0
13» Varustoaine eririietusega (t* 170) 36,4
14* Töötasu automajandis (t* 254) 34,8
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Sahuloldmetö» 
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15» Tuuletõmbus (t*72) 33t9
1S* Elamistingimused (t*5O5) 31*8
17* Auto tehnilise hooldamise tingimused (t*78) 31 >5
18* Korteri tingimused (t* 501) 31*3
19* Tualettruum (t*86) 30®7
2ü» Puhtus tööruumis (t* 74) 30®4

Ka reconditööliste seisukohalt on kolge teravamad va» 
rustamise probleemid*  Selle kõrval on suuremateks rahulole
matuse põhjustajateks töö tehnilised ja füüslkalis-füsio- 
loogiHsed tingimused*  Olulisemate rahulolematuse tekita
jate hulka kuuluvad remonditöölistel nagu autojühtidõlgi 
töötasu ja korteritingimused*

Üksikute probleemide aktuaalsusest automaa andit es an
navad üldistatuma ülevaate joonistel 1 ja 2 toodud indeksi
te keskmiste alusel moodustatud graafikud*  Belteted joonis
tel tähistab indeksi keskmine (x) keskmist rahulolu astet 
ühe voi teise nähtuste grupi suhtes*  Mida väikseta on Indek
si keskmine (x), mida kaugemal ta asub ringi keskusest® sõ
da väiksem on autojuhtide ja remonditööliate rahul ilu aste*  
Indeksi keskmine alla 3*5  näitab® et pool autojuhtidest voi 
reoonditöölistest on rahulolematud*  Joonisel toodud graafi
kutest nähtub, milliste nähtustega rahulolu on üksikute vaa
deldavate sfääride siseselt madalam ja millistega kõrgem*  
lläeme, et paljudes sfäärides on tingimustega rahulolematus 
kõrge*
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2« Tuleb rõhutada, et mitte ainult tootmisalasest, vaid

või ka vllendajSrguliste küsimustega tegelemine yohlisoblee-
■e kõrvale jättes võib mõnel juhul tl 7777es teravdada olukor
da ja suurendada rahulolematust»

Automajandite loites esitatud tabelite põhjal on võlast*  
lik koostada kolge teravamata probleemide pingeread Iga ma
jandi jaoks eraldi » on võimalik kolgi olulisemata küsimuste 
juures näha hinnangute erinevusi teiste majanditega vorrel- 
ISSe

Probleemide teravus eri sajandites ja sotsiaalseta# 
gruppides * erineva vanuse, hariduse, liigi» tööstaasiga, 
samuti erineva nutfrattrgi ja töö iseloomuga autojuhtidel ja 
remonditööUstel on erinev» Шопе nuutuwd ja itoberlrnrraldu- 
sed on võimalikud ja vajalikud mitte «mõrraga koigi tööta*  
jäte, vaid eeskätt ühe voi teise töötajate grupi loike#» <m 
nad seda suurema sotsiaalse efektiivsusega, mida enam nad 
toetuvad teadmistele nende nähtuste ja inimeste kohta» ai
da ja keda nad puudutavad»

Seetõttu on vajalik käesoleva töö probleemistiku edas
pidine diferentseeritud analüüs majandite ja auto jahtide 
gruppide lõikes»

Autojuhid ja remondi töölised moodustavad enamikul# 
omaste tunnuste ja emaduste alusel ühtsed grupid, millel 
on teatud kindlat laadi suhted teiste gruppide ja muuda 
nähtustega» Samal ajal on nende ühtsete gruppide sees tae
va hulk erinevusi» Nii näiteks erinevad vanad ja noored 



autojuhid oma suhtumiselt töösse jm. Noored autojuhid oma
korda erinevad selle poolest, kas on tegemist perekonnalni- 
mestega, kas nad töötavad plaani*  või tunnltasuautol jne*  
Sellised erinevused tingivad erineva käitumise. Kui tahe
takse reguleerida autojuhtide käitunist, on vaja tunda nen
de kui tervikliku grupi spetsiifikat, samuti neid erista
vaid tunnuseid. Meie käsitluse ja probleemide seisukohalt 
oleks oluline vaadata kahte liiki eristavaid tuimuseid»

1) üldised, mis on erinevuse põhjuseks igasuguses inin  
käitumises,

*

2) rollist tulenevad erinevused, mis mõjutavad prea- 
tiiži ja sellega seotud nähtusi.

Esimeste hulka kuuluvad vanus, haridus, sugu, perekon
naseis, rahvus» teiste hulka staaz, kvalifikatsioon, töö 
iseloom. Nende tunnuste kombinatsioonid annavad meile gru
peeringud (tüübid), mille käitumist reguleerivad omavahel 
erinevad, grupeeringu piires aga ühesugused mehhanismid. 
Vahendid, mis ühes grapis mõjuvad positiivselt, võivad mõ
juda teisele grupile vastupidiselt või üldse mitte. Auto
juhi või remonditöölise tööd, selle organiseerimist, juhti
mist (selle all ka stimuleerimist, kontrolli), töötingimu
si jm. tuleks tingimata peale üldist analüüsi uurida seo
ses erinevate "tüüpidega”, et leida optimaalsed vahendid 
olukorra parandamiseks ja reguleerimiseks.

Autojuhte ja remonditöölist saab eristada ka teistel 
alustel, näiteks rahulolu, hoiakud, väärtused, orientatsioo
nid, vaba aja veetmise viis jne. Nendel alustel on võimalik 
eristada teatud üldisi töötajate tüüpe. On alust arvata, 



et erinevatel tüüpidel on ka erinevad käituaise regulatsioo
ni sehhanissld*  Seega töötajate tüüpide tundaäm võimaldaks 
töötajate Iseärasusi pärmini arvestada ja nende käitumist 
efektiivseimalt no jutada*  Käesolevas aruandes cm esitatud 
üks sellise tüpiseerimise katse - autojuhtide rühmitamine 
nende rahnloluhiimaagute alusel*

3*  Uurimistulemuste põhjal võib esile tuua üksikute 
valdtondolc ja probleemide kolge olulisemad seosed*  r*eid  
seoseid veit kujutada üldisel kujul piltlikult! joonisel 3 
toodud skaesil*

$8Lwtatud skoen näitab põhilisi seoseid tegurite vabel, 
lillest cltmüb au^juhtldo ja reuonditööliete töö*  Md te
gureid un koleao liikix

1) töövahendid ja rcs-jursld,
2) tegurid, ais aojutavad neid töövahendeid ja ressurfr-

e*0  , '
3) juhutei^ed ja stiimulid*
Sellest, kuldas töötajad saavad oiaa tööd teha, sõltu

vad nende tuutul&auavu, iwe rahulolu tööga ja töökohal pü*  
slMae kindlus*

Töövahenditeks on autojuhtidel auto ju kogu sellega 
seotud tinglsuste kõplaks (auto tehniline seisund, toötio 
gimusad autos jne*)*  jiÄoaditöäliBtel on töuvakeMlteka töö- \ 
riistade mormaniF^dd jt*  romo nd,i töö aeadzaed*  Töö-
rabenditekSe too olulisteks tlngiaius Uekt? cn ka tootiaispi»- 
nad — ruusilJ, autoaujandi territooriume teed*  Ressursside
na on vaadeldavad energiarassureid (Kütus, elekter jms*) t
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toormaterjalid ja tööjõud (töötajate kvalifikatsioon, staaž*  
töövõimet tervislik seisund jne,),

Rutomajendi formaalse organieatisiooul ülesandeks sel
les seoses on tagada töövahendite korrasolek ja ressursside 
piisavas ning luua eeldused autojuhtide ja remonditööliste 
edukaks tööks*

Et vahendeid ja ressursse kasutataks automajandi suh
tes eesmärgipäraselt, on olemas juhttoimete ja stiimulite 
süsteem (siia kuulub ka kontroll töö üle)»

Kasutatavate stiimulite kaalu ja efektiivsust mõjutab 
töötajate käitumise regulatsiooni psühholoogiline mehhanism 
(vajadused, väärtused, hoiakud)»

Stiimulite ja juhttoimete mõju võivad takistada ja muu
ta nulliks 1) töötaja eesmärkide, väärtuste, hoiakute vastu
mõju või 2) varustamisest (autojuhtidel ka remondist), mõ
nevõrra ka töö operatiivse e^t juhtimisest tulenevad asja
olud»

Juhul kui automajandi formaalne organisatsioon ei suu
da tagada töötajate kasutuses olevate vahendite normaalset 
funktsioneerimist, hakkab tööle teine süsteem. Töötajad ka
sutavad ära mitteformaalseid*  isiklikke suhteid, kujuneb 
välja uus, mitteametlik, varjatud struktuur» See mitteamet
lik struktuur täiendab ametlikku, korvab selle puudusi ja 
mõjutab tema funktsioneerimist.

Seega kompenseerib mitteametlik struktuur ametlikku 
ja võimaldab ka autojuhtide ja remondi tööliste tööd kompen
seerivate mehhanismide funktsioneerimist, Keed konipensat- 
sioonimehhanisnid on autojuhtidel ja remonditöölistel eri
nevad olenevalt nende töö iseärasustest» Autojuhtidel on see 



seotud nende kutsetöö kõrge meeldivusega, prestiižiga, kõr
ge palgaga# P.emondi töö Ustel on see kompensatsioon olulises 
osas seotud autojuhtidega: oma auto remondi kiirenäeniseks 
on autojuhid sageli sunnitud remonditöölistele "välja tego*  
Äa*e

Need kompensatsioonimehhanisrtd seletavad ka, miks 
töötajate üldine tööga rahulolu on kõrge, kuigi töö formaal
ses . organisatsioonis on suurt puudusi ja nendega ollakse

Võib Täita, et nende mitteametlike, varjatud seoste 
likvideerima hakkamisel on kogu senise süsteemi funktsionee
rimine tugevasti häiritud# Seepärast hinnataksegi automajan- 
dites kõrgemalt neid autojuhte, kes suudavad oma auto jaoks 
vajalikke tagavaraosi kas voi "maa alt" välja tuua#

Automajandi kui süsteemi normaalseks funktsioneerimi
seks automatiseeritud juhtimissüsteemi täielikuma rakenda
mise puhul on seega hädavajalik viia töö formaalne organi
satsioon sellisele tasemele, kus kompenseeriv Mtteformaal- 
ne struktuur kaotab töö organiseerimise seisukohalt oma täht
suse#

♦. Automajandites läbiviidud sotsioloogilise uurimuse 
majandusliku efektiivsuse arvutamisel tuleb lähtuda sotsio
loogilise uurimee spetsiifikast, millega selgitatakse teo
tajate rahulolu ja töötingimusi, millest sõltuvad töötajate 
aktiivsus, püsivus töökohal, tööaja kasutamise intensiiv
sus, hoolitsus töövahendite eest jms,, aga samuti töötaja- i 
te objektiivne töövõime, mis kõik avaldavad otsest mõju nen
de töö resultatiivsusele. Uurimiste tulemised näitavad, et 



nerke tegurite mõju suurus töötajate töö resultatiivsusele 
on kvantitatiivselt mõõdetav, samuti on söödetav nende tegu
rite eneste suurus*  Uurimistöö materjalide analüüs võimaldab 
selgitada ka need tegurid, mis mõjutavad negatiivselt rahul— 
olu ja töö tingimusi*

On alust eeldada, et põhjused, mis mõjuvad töötajate 
rahulolule, töövõimele jms*  negatiivselt, on mitmesugused, 
nii majandist sõltuvad kui ka eolttonatud*  Seetotu on nende 
põhjuste kõrvaldamiseks vaja rakendada kompleksseid abinõu
sid nii majandi raames, ministeeriumi süsteemis kui ka amet- 
kondadevahelistes suhetes, kogu rahvamajanduse mastaapides*  
Valdav osa põhjustest selgub uurimistöö materjalide analüü
sist*  Aga ka siis, kui uurimistöö tulemused rakendatakse 
üksnes majandite raames je ministeeriumi süsteemis, suudetak
se kõrvaldada arvestatav osa negatiivselt mõjuvaid tegureid 
ning sedavõrd parandada tööjõu ja tootmisvahendite kasuta
mist*

füsioloogilise uurimuse majandusliku efektiivsuse 
leidmisel lähtusime eeldusest, et majandite ja Valitsuse 
pädevuses on vaid osaline negatiivsete tegurite kõrvaldami
ne» Ьееjuures tasemeks, mille kolk majandid võiksid saavu
tada, arvestati 3*5  parema majandi vastavate näitajate 
kestaine*  Majanduslikku efektiivsust on arvestatud järgmi*  
ee näitaja põhjal, võttes aluseks 1971 »a*  andmed;

1) autojuhtide poterfelaalse töövõime kasutamine,
2) niitteelaktiivse tööaja osatähtsus,
3) remondiks kulutatav aeg,
4) autojuhtide defitsiit,

5) haiguste tõttu kaotatud tööaeg*
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а*  Potentsiaalse töövõime kasutamine autojuhtide poolte 
Autojuhtide otseste ülemuste hinnangute järgi kasutavad 

autojuhid oma töövõimest keskmiselt 81,4%*  Paremini tel»*  
test hinnatakse autojuhtide töövõime kasutamist 4*  autobaa
sis (88,0%), 10, autobaasis (89%), 2*  autobaasis (88,0%) ja 
21*  autobaasis (88,0%)*  Seega Valitsuses keskmiselt kasu
tavad autojuhid oma töövõimet 7»0% võrra vähem kui 4 pare
mas autobaasis*

Autojuhi keskmine aastane väljatöötlus (automajondi 
poolt saadud tulu) moodustab 9053 rbl*,  mida saavutatakse 
81,4% töövõime rakendamisega*  100% töövõime rakendamise 
korral moodustaks väljatöötlus 11122 rbl*  7% töövõime ai a- 
kasutsaine (võrreldes Autovedude Valitsuse 4 pereme majan
diga) tahendab iga autojuhi kohta 779 Al*  eest teostamata 
töid ja saamata tulu*

Kui kõikides automajandites kasutaksid autojuhid oma 
potentsiaalsest töövõimest 88-89% nagu autobaasides nr*  2, 
4, 10 ja 21 e siis saaksid vabariigi automajandid täiendavalt 
tulu 7027,4 tuh*  rbl*  Ideaalsetel tingimustel aga, kai kõik 
autojuhid töötaksid vastavalt oma võimetele, moodustaks 
täiendav tulu praeguste võimaluste juures 20925,9 tuh*  rbl*

b*  Tööaja kasutamise efektiivsus
Mitteefektiivne tööaeg ühe autojuhi kohta moodustab 

Autovedude Valitsuse automajandites tervikuna 4,4 tundi 
tööpäevas, mis autojuhtide faktilise 10r tunnise töö aeva 
juures moodustab 44% töörämvast*  Autobaasis nr*  24 aga moo
dustab mlttetootlik tööaeg kõigest 3,1 tundi, autobaasis nr*  
16 3,2 tundi ja Autokolonnis 3055 3»4 tundi tööpäevas, see

ga kolmes nimetatud majandis keskmiselt 3,2 tundi*  Kui fak*  



tilise tööaja jooksul toob autojuht majandile aastas 9053 
rbl. suuruses sissetulekute siis tootliku tööaja suurenda
misel 12% võrra (s.o. 3 parema majandi tasemele) suureneks 
automajandites sissetulek 1086 rbl. võrra iga autojuhi koh
ta ehk koigi autoaejandite kohta tervikuna (välja arvatud 
nimetatud 3 autotaajandit) 9379*8  tuh. rbl.

c. Remontideks kulutatav aeg

Autokolonnides 3051 ja 3052 ning autobaasis nr. 18 
moodustab autode keskmine remondiaos1 14 tööpäeva aastas, 
Valitsuse keskmine on aga 40 tööpäeva, seega 26 tööpäeva 
rohkeci kui nimetatud 3 au toinaj andis. Seega kaotatakse re
montide halvema organiseerimise ja autode halvema hoolda
mise ning remonditöölist© puudumise tulemusel ülejäänud 
majandeis 127904 tööpäeva. Päeva keskmine sissetulek 1 auto 
kohta moodustab 31 гЫ. , seega vabariigi automajandid kao
tavad ülemäära pika remoadiaja tõttu aastas keskmiselt 
3965 tuh. rbl.

d. Autojuhtide defitsiit
Autovedude Valitsuse automajandites oli 1971• aastat 

puudu 468 autojuhti. Arvestades autojuhtide keskmist töö
viljakust (9053 rbl. aastas) jääb automajanditel seetõttu 
saamata 4236,8 tuh. rbl. sissetulekut aastas.

e. Autojuhtide haigestumine
1971«a. kaotasid automajandid autojuhtide haigestumi

se tõttu 48431 tööpäeva, mis teeb kokku 159 vakantset auto
juhi kohta aastas. Selle tõttu kaotasid automajandid, ar- 
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vesterneta väljamakstud haigusrahasid, saamata tulude näol 
1439,4 tühe rbl*

ueega üldsummas moodustab kahju, mida põhjustavad mit
mesugused negatiivsed tegurid, 26048,4 tulle rbl, aastas*  
See kahju on praktiliselt likvideeritav, rakendades abinõu
sid vastavate negatiivsete tegurite kõrvaldamiseks*

Sotsioloogilised uurimused, nagu ülalpool märgitud, 
on vahendiks vastavate negatiivsete tegurite ja nende kõr
valdamise vahendite selgitamiseks*  Lisaks sellele tuleb ar
vestada efekti, mida annavad sotsioloogilised uurimused ini
mese tundmaõppimise ja kasvatamise kolge otstarbekamate 
teede leidmise seisukohalt, mis ei ole mõõdetav rublaga, 
rääkimata sotsiaalsest efektist, mis on seotud töötajate 
rahulolu tõstmisega ja nende vajaduste parema rahuldamise
ga * mis ongi lõpuks sotsialistliku majanduse põhieesmärk-»


