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Peenmotoorsed vilumused on olulised nii igapäevategevustega toimetuleku kui ka töö, spordi ja vabaaja 
veetmise seisukohast



Ülajäse ja käsi
Ülajäse on inimese keha osa, õlast
kuni sõrmeotsteni, mis koosneb
erinevatest luudest, liigestest,
lihastest ja sidemetest
Käsi on ülajäsemes osa, mille
moodustavad peopesa ja sõrmed
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 ÕLALIIGES
- painutus/sirutus
- eelaldamine/lähendamine
- sisse-/väljapööramine

 KÜÜNARLIIGES
- painutus/sirutus
- pronatsioon/supinatsioon

 RANDMELIIGES
- painutus/sirutus
- eemaldamine/lähendamine

 SÕRMELIIGESED
- painutus/sirutus
- eemaldamine ja lähendamine

Ülajäseme
liigesed ja funktsioon

Ülajäsemete üheks funktsiooniks on
manipuleerimine käega selleks, et sooritada
liigutustegevusi, sh. realiseerida loomingulisi
tegevusi kirjutamise, joonistamise, maalimise
teel.

KÄSI



Inimese käelise tegevuse funktsionaalne iseloomustus
Funktsionaalses mõttes on käelise tegevuse peamiseks vormiks 
haaramisliigutus ja sellele järgnevad manipulatsioonid objektiga

Käeline tegevus eeldab käe ja silma koordinatsiooni

Haaramisliigutuse võib jaotada järgmisteks komponentideks:
→objekti visuaalne kindlaksmääramine
→käe liikumine (transport) objektini (ingl. reach)
→haaramine (ingl. grasp)
→manipuleerimine objektiga
→objektist vabanemine 



Peamised ohutegurid töökeskkonnas, 
mis põhjustavad kutsehaigestumisi

www.ergoway.ee 6

Allikas: Tööinspektsioon 2017 http://ti.ee/fileadmin/user_upload/tookeskkond_2016.pdf
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Peamised ohutegurid töökeskkonnas, mis 
põhjustavad tööst põhjustatud haigestumisi
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Allikas: Tööinspektsioon 2017 http://ti.ee/fileadmin/user_upload/tookeskkond_2016.pdf
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Skeleti-lihassüsteemi vaevused ja nende põhjused
Skeleti-lihassüsteemi vaevused (musculoskeletal discomfort and
pain): tööst või vahetu töökeskkonna mõjust tingitud või nende
tõttu halvenevad lihaste, liigeste, kõõluste, sidemete, närvide, luude
ja kohaliku vereringe häired.

Enamik tööga seotud skeleti-lihassüsteemi vaevusi on kumulatiivsed
ning tulenevad suure või väikese intensiivsusega koormuse
korduvast talumisest pika aja jooksul.
1. Töö sundasendis – istudes
2. Üldise liikumisvaeguse foonil võivad korduvad stereotüüpsed

tööliigutused ja pidev staatiline lihaspinge istumisasendites
põhjustada spetsiifilisi ülekoormusest tingitud tervisehäireid.

Käega seotud skeleti-lihassüsteemi vaevused (nt randmekanali sündroom)
on enamasti konkreetselt määratletud nähtude ja sümptomite tõttu
spetsiifilised.
(Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur)
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Ülajäsemete vaevused 
(upper limb musculoskeletal disorders) 

Levinum sümptom kirjeldamaks 
ülajäsemete vaevusi on enamasti valu, 
kuid võib esineda ka lihaste väsimust 
ning jäikust. Lisaks valule on 
ülajäsemete vaevuste sümptomiteks 
veel tundlikus, pinge, krambid ja nõrkus
mis tahes käe-, õla- või kaela osas. 

Korduvliigutused, halb kehaasend, 
vähene puhkus, jõu rakendamine



Esmased tundemärgid ülajäsemete vaevustest 
võivad olla 

1. Üldiste terviseprobleemide sagenemine. 
2. Töötajad ei soovi täita tervise pärast oma töökohustusi. 
3. Töötajad kasutavad tööl olles valuvaigisteid. 
4. Töötajad soovivad vahetada tööd. 
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Skeleti-lihassüsteemi vaevused 
kontoritöötajatel avatud kontoris (n=98)
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80% 79% 1: 79% 2: 64% 49%3: 48%

Viimase 30 päeva jooksul Sirge, T. (2015)
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Sirge Triinu, Ereline Jaan, Kums Tatjana, Gapeyeva Helena, Pääsuke Mati. (2016). „Prevalence and localization of musculoskeletal
strain in female office workers”. Nordic Ergonomics and Human Factors Society’s (NES) 48th annual conference „NES2016 –
Ergonomics in Theory and Practice” Kuopio, Finland.

Skeleti-lihassüsteemi 
vaevuste esinemine 
erinevates kehapiirkondades 
viimase 6 kuu ja viimase 7 
päeva jooksul 
kontoritöötajatel (naised)
*p < 0.05; **p < 0.01

-19%

-20% -5%



www.ergoway.ee 12

Kontoritöötajate skeleti-lihasvalu ja pinge viimasel kuul peale tööpäeva kehapoolte lõikes
Sirge Triinu, Ereline Jaan, Kums Tatjana, Gapeyeva Helena, Pääsuke Mati. (2016). „Prevalence and localization of musculoskeletal strain in female

office workers”. Nordic Ergonomics and Human Factors Society’s (NES) 48th annual conference „NES2016 –Ergonomics in Theory and Practice”
Kuopio, Finland.
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Sirge T., Teras E., Reinvee M., Merisalu E., Raimla R., Ereline J., Gapeyeva H., Kums T., Pääsuke M. (2017). Kontoritöötajate skeleti-
lihassüsteemi vaevused ja töövõime. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverents 2017, 12-13.oktoober Tartu.
Eesti Arst 2017;96(Lisa 1):1–64

Skeleti-lihassüsteemi vaevuste esinemine kontoritöötajatel viimase 30 päeva jooksul (kokku:  n=199, 
mehed  n=48, naised n=151; ***p<0.001; **p<0.01)
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Käe haardejõud

Sõrme pigistusjõud

Käe- ja sõrmede dünamomeetria naiskassapidajatel

(Kallion K & Sirge T, 2016) 

RULA meetod



Põhilised diagnoosid kutsehaigestumisel: 
skeleti-lihassüsteemi ja sidekoehaigused

1. Rakenduse, ülepingutuse ja survega seotud pehmete kudede muud 
haigusseisundid 

2. Õlavarre pöörajalihaste kõõluskätise sündroom
3. Lateraalne epikondüliit
4. Liigesevalu
5. Mediaalne epikondüliit
6. Sidemete ehk ligamentide haigusseisundid

(Terviseamet, 2017) 
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Kõõluse rebend lateraalse
epikondüüli piirkonnas ehk 
tennisisti küünarnukk

Epikondüliit
(põletik) 

Randmekanali sündroom
(valu)

Randme, käe ja
sõrmede  vigastused

Golfimängija küünarliiges 
ehk mediaalne epikondüliit



Randmekanali ehk karpaalkanali sündroom on 
tänapäeval üks sagedasemaid kutsehaigusi.
Käega tehes ühesuguseid liigutusi tööl 
 kõõlusepõletik

Paistes kõõlused võivad avaldada survet
närvilõpmetele ja need kinni pigistada. See
põhjustab omakorda tugevat valu ning
sõrmede ja käe tundlikkuse alanemist.
Iseloomulik on just pöidlapoolsete sõrmede
valu ja tuimus, mis süveneb öösiti.
Sündroomi vältimiseks tehke töötades pause,
hoidke randmed soojas ja võimelge. Hea oleks
liigutada kogu kätt, aktiveerimaks vereringet.

www.ergoway.ee 17



www.ergoway.ee 18

Hiirekäsi ehk karpaalkanali sündroom

tekib sellest, et käe karpaalnärv peab sundasendis 
taluma liiga tugevat survet.

→ Arvutiga töötajad
→ Õmblejad
→ Kudujad
→ Elukutselised muusikud

→ liigne, kramplik pigistamine, kestev töö
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Kuidas ennetada randmevaevusi? 

→ Ergonoomilised töövõtted

→ Harjutused 
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Ergonoomilised abivahendid

Ergonoomilised käetoed –
pareneb töötaja heaolu tööl 
ja töö efektiivsus.

Ülajäsemete skeleti-lihassüsteemi vaevusi on võimalik ennetada. 

Käetugede kasutamine vähendab käte, kaela ja õlgade 
valusümptomeid ja sellega seotud haiguslehel olijate arv 
väheneb.



Ergonoomika EI ole kallis
1. Ergonoomika ei ole kulu, vaid investeering ettevõttesse ja selle 

jätkusuutlikkusse. 
2. Näiteks on arvutatud, et iga investeeritud 1 euro toob tagasi 2,2 €. 
3. 72% ettevõtetest, kes tegelesid aktiivselt töötervishoiuga ja 

tervisedendamisega näitasid suuremat loovust ja innovaatilisust, 
mis on ettevõtte jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse tagatiseks. 

4. Palju kallim on tööandjal hüvitada tööõnnetuste, kutsehaiguste või 
muude tööst põhjustatud haiguste kulusid. Ergonoomilisi lahendusi 
ja ergonoomilist töökohta saab ka väga mõistliku hinna eest. 

5. Näiteks 2013.aastal läks tööga seotud terviseprobleemide ja 
tööõnnetuste tõttu kaduma vähemalt 300 miljonit tööpäeva 
Euroopas. 

Mõistlikum on ennetada ja muuta töökoht ergonoomiliseks
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Käte ergonoomika meelespea
Töötasapind õigele kõrgusele (õlad pingetest vabaks)– ergonoomiline 

reguleeritava kõrgusega töölaud toetab küünarnukke, aitab säilitada 
neutraalset kehaasendit, saab vahetada tööasendit 
Vali arvutihiir lähtuvalt antropomeetrilistest näitajatest – ergonoomiline 

arvutihiir vähendab lihaspingeid ja mikroliigutusi, ei teki hiirekätt 
(karpaalkanali sündroomi)
Liikumispausid – lihasväsimuse ennetamiseks ja leevendamiseks

Jälgi oma liikumist! Ka puhkus on oluline! 
Venitusharjutused – suurendavad liigeste liikuvust, venitamine vähendab 

üldist väsimust ja ülekoormustekke riski kätes. 
Jälgi ennast, liiguta ja võta ergonoomilised töövõtted omaks! 
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Aitäh!
www.facebook.com/ergowayest
www.instagram.com/ergoway

www.ergoway.ee Ergonurk
Blogipostitused ergonoomika ja töötervishoiuteemadel

Triinu Sirge, MSc, Eur.Erg.
triinu@ergoway.ee

Tel. 55 131 03


