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Kuidas tagada töötajate 

heaolu ja tervis 
Kirsti Pedak 

 

84 % inimestest arvab, et töö mõjutab nende 
tervist.  

 

Millised tegurid määravad meie 
töövõime? 

• Füsioloogilised (vanus, tervislik seisund, 
toitumine, üldine koormus, puhkus),  

• Psüühilised (enesetunne, meeleolu, 
temperament jne),  

• Füüsilised (valgustus ruumis, müra, 
õhutemperatuur jne, mis kõik mõjutavad 
organismi tundeorganite kaudu),  

• Sotsiaalsed (käsud, keelud, nõudmised, kiitus, 
laitus jne).  

Sihtgrupid  

 

 

Tööturg 

• 63%  töötajatest on 55-
64 aastastest 

• 38% lõpetas töö 
tervislikel põhjustel  50- 
69 aastasest 

• 52,5 %   töötajatest 
vanuses 55-64 esinevad 
kroonilised 
terviseprobleemid. 

Individuaalsed riskitegurid 

Töövõtted 
Kehaline vorm 
            Kehaline inaktiivsus 
            Ülekaal 
Tervislik seisund 
       Kroonilised haigused 
       Suitsetamine 
       Alkoholi tarvitamine 
Psühholoogilised tegurid 
             Stressitase → kehaline reaktsioon 
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Stress 

• 70% töötajatest tunnistavad, et nad kannatavad liiga suure 
stressi all  

• Stress on peamine töölt puudumise, haiguste, vigastuste ja 
langenud tööviljakuse põhjus (F. Stein, 2001) 

 
• 40-60% peavaludest töökohal on tingitud stressist – 

peavalu põhjustab 25% tööviljakuse languse (1.4 miljardit 
EUR/aasta) (Rootsi, 2005) 

 
• Pärilikkuse järel on stress peamine depressiooni põhjustaja 
• Paljud ei taju sümptoome ja peavad olukorda “ootamatuks 

väsimuseks” vmt. (soorituseelne- ja järgne depressioon) 

Stress 

• 70% töötajatest tunnistavad, 
et nad kannatavad liiga suure 
stressi all  

• Stress on peamine töölt 
puudumise, haiguste, 
vigastuste ja langenud 
tööviljakuse põhjus (F. Stein, 
2001) 
 

• 40-60% peavaludest töökohal 
on tingitud stressist – peavalu 
põhjustab 25% tööviljakuse 
languse (1.4 miljardit 
EUR/aasta) (Rootsi, 2005) 

• Pärilikkuse järel on stress 
peamine depressiooni 
põhjustaja 

• Paljud ei taju sümptoome ja 
peavad olukorda “ootamatuks 
väsimuseks” vmt. 
(soorituseelne- ja järgne 
depressioon) 
 

Uni • Väsimustunne võib 
mõne päevaga muutuda 
“normaalseks” s.t. 
inimene ei taju oma 
väsimust ega töövõime 
langust 

• 17 tundi ärkvelolekut 
vastab vere 0.05%  
alkoholisisaldusele 

• Unetus põhjustab 
ülekaalu! 

 

 

• Uni -1..2 tundi päevas, 
4-5 päeva häirib 
normaalset ajutegevust: 

• reaktsiooniaega 

• otsustamisprotsessi 

• ülesannete lahendamisvõimet (s.h. 
leidlikust) 

• magama jäämist 

 

Ühiskond tunnustab une ohverdajaid, une arvelt 
töötajaid, unega “võitlejaid” 

• Väsimustunne võib mõne 
päevaga muutuda 
“normaalseks” s.t. 
inimene ei taju oma 
väsimust ega töövõime 
langust 

 

Meie unevargad: 
• kodune internetiühendus  

• vastsündinu röövib esimesel 
aastal 400 – 750 unetundi 

• televiisor 

 

Paradoks?! 

• Paradoks:  

– inimesed töötavad rohkem 
kui kunagi varem  

– ja raiskavad aega rohkem kui 
kunagi varem 

 

 

• Tööandja: peadki rohkem 
töötama kuna raiskad rohkem 
aega! 

• Arst: Kulutadki rohkem aega 
kuna töötad liiga palju! 

Meie tugiaparaat ja töövõime 

• Luu- ja lihaskonna vaevustest tingitud 
töövõimetus ning valu mõjutavad inimese 
tööd mitmeti, sealhulgas: 

• vastupidavust; 

• kognitiivseid võimeid ehk keskendumist; 

• ratsionaalsust/meeleolu; 

• liikuvust; 

• kiirust 
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•  Luu- ja lihaskonna vaevustega inimestel on suurem 
tõenäosus kogeda oma seisundiga seoses 
depressiooni või ärevust. 

 

Inimese anatoomilised ja 
füsioloogilised omadused 

• Naistel on keskmiselt 30 % madalam maksimaalne 
vastupidavus kui meestel. 

 

• Naiste haardejõud 50-60% meeste haardejõust. 

 

• Enamik inimese füüsilisi võimeid saavutab haripunkti 
20-30 eluaasta vahel ja langeb järk-järgult 30 % võrra 
vähemalt 60. eluaastaks. 

Füüsilise ülekoormuse põhjused 

• Lühiajaline äärmuslik koormus 

• Kestev mõõdukas koormus 

• Staatiline lihaspinge 

• Kehaasend 

Istumine tapab! 

• Inimene on loodud liikuma 

• Tehnoloogia, mida inimene on ise arendanud 
sunnib meid aina rohkem istuma. 

Istumine tapab 

• Istumine päevas 
rohkem kui 6 tundi 
tõstab surevuse riski 
40% isegi siis, kui teed 
trenni. 

• Istuva töö inimeste 
südamehaiguste risk 
tõuseb kuni 2%  

 

Mis juhtub kehaga istudes? 

• Alajäsemete 
lihaselektriline aktiivsus 
lülitatakse 
miinimumprogrammile 

• Kalorite põletamine 
aeglustub 

• Ensüümide aktiivsus 
langeb 

• Peale 2 tundi hea 
kolesterooli tase langeb 
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Probleemsemad piirkonnad Ergonoomika 

• Kaela- ja õlavöötme 
piirkonna lihaspinged. 

• Vähenenud rindkere 
liikuvus. 

• Muutub lihasrakkude 
biokeemiline koostis.  

• Halveneb 
neuromuskulaarne 
koordinatsioon. 

 

 

 

 

Probleemsemad piirkonnad Füüsilise ülekoormuse toime 

• Põletikud – valu ja funktsioonihäire kõõlustes ja neid 
ümbritsevates kudedes. 

 

• Müalgia – valu ja funktsioonihäire lihastes. 

 

• Närvipitsumussündroomid – valu, tundlikkuse häired, 
jõu langus jäsemes. 

Valu tsükkel 

Muutub lihasrakkude 
biokeemiline koostis 
ning halveneb 
neuromuskulaarne 
koordinatsioon. 

Meie keha on üks tervik 
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Kehahoid e. rüht PEA ASENDI MÕJU KEHA ASENDILE 

Ergonoomika mõiste kujunemine 

• Kreeka keelest: ergos = töö, nomos = 
teadus 

• Sai alguse tööfüsioloogiast: inglased 
hakkasid 60-tel aastatel nimetama oma 
tööfüsioloogiat ergonoomikaks 

 

Eesmärk 
• Ergonoomika 

eesmärgiks on töötaja 
TÖÖVÕIME ja TERVISE 
säilitamine. 

 

• vältida erinevate 
elundkondade 
ülekoormust 

•  tagada ohutus 
töötajale / toote 
kasutajale 

 

ETTEVAATUST ! 

• Kõigil ergonoomilistel esemetel on teatud miinused.  

• Teadmatuse korral on kerge vale ergonoomilisi 
abivahendeid kasutada. 

Põhitõed, mis vajavad meeldetuletamist  

• Kätega sooritatavatest 
tööliigutustest suurem 
osa peaks toimuma otse 
töötaja ees, 20 cm 
kaugusel silmadest . 

 

• Vaid episoodiliselt 
tuleks sooritada liigutusi 
käte maksimaalse 
haardeulatuse kaugusel, 
kuhu tuleks paigutada 
harva vajaminevad 
töövahendid. 
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Monotoonse töö puhul on soovitatav :  
 

– Paigutada vähem kasutatavad vahendid ( printer)  
hoopis kaugemale või ka teise ruumi, et oleks 
võimalik aeg-ajalt töökohalt lahkuda ning seega 
vältida luu-lihaskonna probleeme ja 
kesknärvisüsteemi väsimust. 

Vaatekaugus ja vaatenurk 
• Inimese loomulik 

vertikaalne vaatlusala 
kaugusse isteasendis on 
15° silma horisontaal 
tasapinnast allapoole.  

 

• Kuvariekraani kaugus 
silmadest peaks olema 
vähemalt 50-70 cm. 

Õige hetk on hingata sisse, õige hetk 
on hingata välja…. 

Õhu kvaliteet 

• Temperatuur, niiskus 

• Õhu koostis 

• Ventilatsioon  

• Tolm, mikroobid 

• Puhastusvahendid ja nende jäägid pindadel 

• Ebapiisavalt töötavad ja halvasti paigaldatud 
ventilatsiooniseadmed 

• Hallitus 

• CO2 
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Õhu kvaliteet 

 

• Hingamiselundeis võib peatuda 40…80% 
sissehingatud tolmust.  

• Kerget tööd tegev keskmine inimene eritab 
süsinikdioksiidi 20 l/h, raskel tööl on see arv 
oluliselt suurem.  

 

 

Õhu kvaliteet 
• Juba 10 minutiline kuiva 

õhuga ruumis 
töötamine mõjutab 
oluliselt tervist. 

• Soovitatav  ruumi 
siseõhu suhteliseks 
niiskuseks talvel  on 
25…40% ja suvel 
30…70% 

Lahendused 

• Soojatagastusega kohtventilaatorite 
paigaldamine. 

• Ventilatsiooniseadmete regulaarne kongtroll , 
filtrite vahetus, mitte harvem kui kord aastas. 

• Akende vahetamine  - energia kokkuhoid, õhu-
ja elukvaliteet ruumides väheneb.  

 

Ruumide pidev ventileerimine 

• Akende avamine paaril 
korral päevas parandab 
õhu kvaliteeti akende 
avatud oleku ajal ning 
lühikeseks ajaks pärast 
akende sulgemist. 

• Ventilatsioonisüsteemi 
paigaldamine.  

 

 

Taustamüra 
• Telefoni helinad, 

konditsioneeri müra, 
liiklusmüra 

• Sunnib kõvema häälega 
rääkima 

• Väsitab  kogu 
sensoorset süsteemi ja 
selle kaudu ka kogu 
organismi 

 

Uus trend – avatud kontorid 

 

• Lakkamatu müra 

• Privaatsuse puudumine 

• Stress  

• Töövõime langus -20% 

• Ebasobiv ruumi 
temperatuur 

 

 

 

Halva planeeringu korral: 
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Tervis ja harjumused 

• Suitsetamine 

• Sage kofeiini sisaldavate 
jookide tarbimine 

• Vähene vedeliku 
tarbimine 

• Ebapiisavad 
puhkepausid 

 

 

• Ebaregulaarne 
toitumine 

• Unehäired 

 

Preventatsioon parem kui ravi 

• Ruumi temperatuur 21-
22 C 

• Õhuniiskus 20-60% 

• Kuumal ajal 
konditsioneeri 
kasutamine 

 

 

 

 

• Olmekeemia – 
võimalikult kehasõbralik 

• Ruumide  regulaarne 
koristamine 

 

Preventatsioon parem kui ravi 

• Töö asendid 

• Puhkus, värskes õhus 
liikumine 

• Regulaarne füüsiline 
aktiivsus 

Ole tööl aktiivne! 

• Liigutuspausid 

• Tööliigutustele „vastassuunalised“ liigutused 

•  Lihashooldus 

Kollektiivne puhkepaus ei pea olema 
ainult võimlemine 

Istumine tapab! 

• Töötool vs teraapiapall 

• Iga 20-30 min tagant aktiivne paus (seisa 30 sek, 
kõnni 2 min) 

• Meeldetuletused 

                 • Nutirakendused 

                 • Sildid 

• Koosolekud/osad tööülesanded seistes/kõndides 

• Mobiiliga rääkides kõnni ruumis ringi 
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Kasuta treppi, mitte lifti! 

• Kaks korrusevahet 
päevas – aastane 
kaalulangus 2,7 kg. 

• Kuus korrusevahet 
päevas – aastane 
kaalukadu 8,6 kg 

Innovaatilised töökohad 

Tuleviku unistuste töökoht? 

Ettevõtete rikkus  sõltub sellest, kui terved on 
töötajad. Dr Maria Neira 

 

Terve töötaja on 3 x produktiivsem  
 

 

Milline on tervislik töökoht? 
• Töötaja tervislikud eluviisid (ressursside kättesaadavus ja 

töötajate jõupingutuste toetamine  

• Organisatsioonikultuur (töökohas igapäevaselt väljendatud 
hoiakud, väärtused ja uskumused, mis mõjutavad töötajate 
heaolu) 

• Füüsiline töökeskkond 

 

25.01.2018 Gültšara Tarmas 

TÄIUSLIK  TÖÖTAJA 

Pole suud – ei saa kurta ületöötamisest 
tekkinud pideva valu üle  

Sisseehitatud arvuti – saab 
programmeerida igavat 

korduvliigutustega tööd tegema 

Pikk painduv kael – näeb ka halvasti 
paigutatud juhendeid lugeda 

Teraskaabel selja osas (pole 
nähtav) – ei teki vigastusi 
raskuste teisaldamisest 

Eriti pikad käed – 
ulatab võtma asju ka 
kõrgematelt riiulitelt 

Kergelt vahetatav ranne 
– pole vaja kallist 

karpaalkanali lõikust  

Supertugevad käed – kui on 
vaja toorest jõudu, et detailid 

sobivaks vormida 

Teleskoopjalad – pole vaja 
luua kohaldatavat töökohta 

Randmevedrud – 
vibratsiooni mõju 

maandamiseks 
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                    KÜSIMUSED? 

 

 

 

 
  

TÄNAN KUULAMAST! 
 


