
Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.

Tervislikud töökohad sõltumata east –
soolised ja ealised iseärasused
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Soolised ja ealised iseärasused TTOS-s

 § 9 Füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid

• Lõige 1:

− Füsioloogilised ohutegurid on füüsilise töö raskus, sama tüüpi 

liigutuste kordumine ning üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -

liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul 

viia tervisekahjustuseni.

• Lõige 2:

− Psühholoogilised ohutegurid on monotoonne või töötaja võimetele 

mittevastav töö, halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda 

ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada 

muutusi töötaja psüühilises seisundis.
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Soolised ja ealised iseärasused TTOS-s

 § 9 Füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid

• Lõige 3:

− Töötaja füüsilise ja vaimse ülekoormuse vältimiseks peab tööandja 

kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks.

− Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel peab arvestama töötaja 

kehalisi, vaimseid, soolisi ja ealisi iseärasusi, tema töövõime muutumist 

tööpäeva või vahetuse jooksul ning võimalikku pikaajalist üksinda 

töötamist.

• Lõige 3¹:

− Suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis 

töötamise või monotoonse töö puhul peab tööandja võimaldama 

tööpäeva või töövahetuse jooksul töötajale tööaja hulka arvatavad 

vaheajad.
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Soolised ja ealised iseärasused RKT-s

 § 3 tööandja kohustused

• Lõige 8:

− Naistöötajate rakendamisel teisaldustööl peab tööandja jälgima, et 

teisaldatavad raskused ei ületaks nende eeldatavaid füüsilisi võimeid.
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Soolised ja ealised iseärasused RKT-s

 § 3 tööandja kohustused

• lõige 9:

− Kui teisaldustöö moodustab põhiosa töötaja tööajast, võib töötajat 

sellel tööl rakendada alates 18. eluaastast.

− Rasedal, naisel kolm kuud pärast sünnitust ja alla 16-aastasel on 

teisaldustöö keelatud.
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Võib-olla peaks piiri kergitama veelgi?

 Tööst põhjustatud haigestumine

 10.08.2015

 25-aastane meesterahvas, telekommunikatsiooni tehnik

 Tööstaaž 1,5 aastat

 Praeguses töökohas koormus ja sundasend seljale, nimmevalu

 Mida varem tegi?

• Poolteist aastat tagasi sõjaväes suurte raskuste kandmine
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Miks on füsioloogiline ohutegur probleem?

 Komforditunne  
 Mõõdukad mittespetsiifilised kaebused  
 Kindla haigusprotsessi tunnused   
 Krooniline haigus / väsimustrauma    
 Pikaajaline töövõime kaotus     

(invaliidsus)

Töövõime
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Miks on füsioloogiline ohutegur probleem

Väsimus  valud  haiguslikud muutused

• selg: kaela-õla piirkond

• selg: nimmepiirkond

• jalad: puusad 

• jalad: põlved

• käed: õlad 

• käed: küünarliiges

• käed: küünarvars

• käed: ranne
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Füüsilise koormuse mõju

TÖÖ

VÄSIMUS

OHUTUS TOOTLIKKUS TERVIS
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Töökoormus sõltub välistest mõjuritest

TÖÖKOORMUS TÖÖ 
KORRALDUS

TÖÖKESKKOND

TÖÖ-
VAHENDID

TÖÖVÕTTED
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Miks on füsioloogiline ohutegur probleem?

 Arvestamata jääb töö iseloom

• Staatiline koormus dünaamiline koormus

− Sundasendites töö

− Stereotüüpsete liigutustega töö

• Dünaamiline koormus

• Töö režiim - töö ja puhkuse vaheldumine

− Nõuded puhkusele

− Millal, miks ja kui palju puhata
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Dünaamiline ja staatiline lihastöö

Dünaamiline lihastöö Staatiline lihastöö

Lihase kokkutõmbele järgneb
lõdvestus

Kokkutõmbele ei järgne täielikku 
lõdvestust

Lihaspinge suureneb minimaalselt Lihaspinge pidev suurenemine

Vere vajadus lihases on võrdne selle 
juurdevooluga

Lihaskoe varustatud hapnikurikka 
verega halveneb, laguproduktide 
kuhjumine

Lihaskude on varustatud 
hapnikurikka verega

Vere vajadus lihases on suurem kui 
juurdevool

Lihas säilitab oma töövõime pikema 
aja jooksul

Lihase töövõime ammendub
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Näide elust enesest 1

 Kutsehaige 44-aastane naine

 Käte ülekoormushaigus

 Tööline koosteliinil ja hiljem ekstrusiooniliinil

 Teisaldatavad raskused 10-15 kg käsitsitööna, tööasendid kohati 
ebaergonoomilised

 Töövahetuse jooksul tõstetakse raskust 500-700 korda 
(vahetuses 6,25 – 8,75 tonni)

 Töövahetuse pikkused algusaastatel 8 tundi, hiljem 12 tundi

 Ettevõte töötab 24/7

 Riskianalüüs RKT kohta
• Koosteliin – 24 – riskitase 2
• Ekstrusiooniliin – 39 – riskitase 3

 Tervisekontrolli otsused – soovitused taastusraviks, 
randmekaitsed
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Mida teha?

 Töövahetuse pikkus 8 tundi

 Jälgida, et kõik töökohad oleksid maksimaalselt 

ergonoomilised

 Rotatsioon rohkemate tööülesannete vahel

 Tihedamad puhkepausid

 Töötervishoiuarsti soovituste järgimine

• sh randmetugede kasutamine

• taastusravi jne
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Näide elust enesest 2

 Kutsehaige 60-aastane naine

 Ülekoormushaigus

 Tööline liinitööline, pakkimisliini tööline, sorteerija
• Liinitöölisena – saagimine, sorteerimine, järkamine, hööveldamine
• Pakkeliini tööline – kummardamine, kükitamine, kilerulli asetamine 

torule, kauba kiletamine
• Sorteerija – klotsi kvaliteedi sorteerimine (raskused kuni 17 kg, 

asetamine püstakutesse (kõrguses üle pea), praak konteinerisse 
(konteiner 2x2x2 ja klotsid oli vaja selles aeg-ajalt laiali ajada)

 Töönädal oli 7 päeva, tööpäev 9 tundi

 Ettevõte töötab 24/7

 Riskianalüüs – füüsiline ülekoormus (hinnang 4), RKT – riskitase 3

 Tervisekontrolli otsused – massaaž, tervisevõimlemine, tugisidemed 
randmetele
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Mida teha?

 Töökohtade ergonoomilise kujunduse jälgimine

 Liinide töökiiruse kohandamine

 Tõstetavate raskuste kohandamine

 Töövahetuse pikkus 8 tundi ning 40 tundi 

nädalas
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Näide elust enesest 3

 Kutsehaige 51-aastane naine

 Käte ülekoormushaigus

 Juurviljade töötleja (koorimine, riivimine, pakkimine)
• Sibulaid kooritakse istudes madalal pingil
• ~ 150 kg päevas
• Töövahendiks suruõhupüstol
• Riivimisel on töö iseehitatud riiviga, mille surumistoru kaalub 2 kg. 

Riivitoru on kõrgel ning käed on pidevalt õlgadest kõrgemal, töö 
eeldab pidevat jõu rakendamist

 RKT riskihinne 16, riskitase 2

 Riskianalüüsis füüsiline koormus III risktase

 Tööpäevad 10 tundi, aeg-ajalt kuni 16 tundi

 Tervisekontrolli ei ole korraldatud
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Mida teha?

 Vajalik luua juurde veel üks töökoht

 Tööülesannete rotatsioon

 Töökoha ergonoomiline kujundamine

 Tööasendite vahetamise võimalus
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Stressorid ja stress

STRESSOMEETER
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Stressorid ja stress

STRESSOMEETER
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Stressorid ja stress
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Stressorid ja stress
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Moraal

Ühenduses peitub jõud!
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Ära unusta töökeskkonnas

 Inimese omadusi saab muuta piiratud määral

 Lihtsam on muuta:

• Keskkond

• Töövahendid

• Töörütm

• Töö psühhosotsiaalne keskkond

• Tööprotsessi sisu


