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Mis on tööfüsioteraapia?

 Füsioteraapia valdkond 

 Tervete, ajutiste tervisehäiretega ja erivajaduse/kroonilise haigusega töötajate

 Kehalise tegevus- ja töövõime edendamine

 Luu- ja lihaskonna probleemide ennetamine ja leevendamine
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Mida teeb füsioterapeut töökeskkonnas?

 Hindamine (FT, füsioloogilised ohutegurid riskianalüüsis)

 Praktilised koolitused

 Terviseedendus töökohal

 Tööülesannete ja töökoha kohandamine

 Ergonoomiliste töövõtete alane nõustamine

 Terapeutiline harjutus

 Tööle naasmise programmide koostamine

 Abivahenditealane nõustamine
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Tööfüsioteraapia ja ennetus
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Vananemine ja töötamine
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Vananev töötajaskond

 Üha rohkem töötajaid vanuses 55-64+ aastat

 Pikem tööiga → pikem ohutegurite mõju 

 Eakana tööl → kroonilised terviseprobleemid töökeskkonnas↑

• Lähedaste hoolduskoormus↑

 Töö iseloomu muutused

 Põhirõhk ennetusel
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Eesti vs EL (EU-OSHA 2016)

Eesti

 55-64-aastastest töötab 63%

 50-69-aastastest lõpetas tervislikel 

põhjustel töö 38%

 55-64-aastastest töötajatest kroonilise 

terviseprobleemiga 52,5%

 Eakate töötingimused on kehvemad 

(raskuste käsitsi teisaldamine, 

vahetustega töö jm)

EL-i keskmine

 50%

 21%

 33,3%
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Levinumad uskumused eaka töötaja kohta (HSE 2010)

1. Mida vanem, seda haigem?

2. Kognitiivse võimekuse langus?

3. Vähem jõudu ja vastupidavust?

4. Halvenenud nägemine, kuulmine jne?

5. Rohkem aega haiguslehel?

6. Raske muutustega kohaneda?

7. Raske uusi asju õppida?

8. Rohkem õnnetusi töökohal?

9. Väiksem produktiivsus?
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Mis on töövõime?

Tasakaal töö ja individuaalsete 

ressursside vahel
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Ealised muutused ja lahendused töökeskkonnas
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Südame-veresoonkond ja hingamiselundkond

 Aeroobne võimekus väheneb 10% igal elukümnendil

• Südame minutimaht↓

• Maksimaalne hapnikutarbimine ↓

 Vähenenud võime kehatemperatuuri reguleerida

• Kuuma- ja külmataluvus ↓

• Temperatuurierinevustega kohanemine ↓

• Vastuvõtlikkus hüpotermiale ja kuumarabandusele ↓

 Mida see töökeskkonnas tähendab?
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Lahendused

 Varustus/abivahendid füüsilise koormuse vähendamiseks

 Sagedased lühikesed pausid

 Töötaja saab ise tempot reguleerida

 Piisav taastumisaeg

 Regulaarsed tervisekontrollid

 Vähem töötamist ekstreemsetel temperatuuridel

 Vältida rasket füüsilist tööd kuumas, niiskes, külmas keskkonnas

 Jahutamis-/soojenemisvõimalus kuuma/külma keskkonna puhul

 Dehüdratsiooni ennetamiseks joomisvõimalus
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Lihas-skeletisüsteem

 Liigesliikuvus ↓

 Lihasjõud ja –vastupidavus 20%↓

• Vahemikus 20-60 eluaastat väheneb 20-40%

 Luude haprus ↑

 Mida see töökeskkonnas tähendab?
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Lahendused

 Probleemidega töötajate tuvastamine

 Seosed kindlate tööülesannete või töökohtadega

 Korduvate tööliigutuste/sundasendite vältimine

 Töökoha disain peab soodustama liikumist

 Töövahendid peavad sobima kasutaja ja ülesandega

 Töötajad peavad olema teadlikud ergonoomilistest töövõtetest (jõutsoon, 

tõstmisabivahendid)

 Sagedased lühikesed pausid

 Töökeskkonna organiseerimine (vabad liikumisteed, ligipääsetav ladustamine ja 

tööriistad)

 Tööriistad (hea haare ja reguleeritav käepide)

 Juhised ja võimalused harjutuste tegemiseks
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Meeleelundid

 Nägemine

• Nägemine vähese valguse tingimustes ↓

• Värvide eristamine ↓

• Vahemaade ja liikuvate esemete kiiruse hindamine ↓

 Kuulmine

• Kõrgete helide kuulmine ↓

• Heliallika tuvastamine ↓

 Tasakaaluprobleemid

 Mida see töökeskkonnas tähendab?
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Lahendused

 Korralik valgustus (+ kohtvalgustus)

 Vähem liikumist pimedate ja ereda valgusega keskkondade vahel

 Selged, nähtavad ja hästi loetavad sildid

 Nägemis- ja kuulmiskontroll

 Mürataseme vähendamine

 Isikukaitsevahendid

 Liikumisteed piisavalt valgustatud ja puhtad

 Treppidel / ebatasastel pindadel kontrastsed värvid

 Tööülesande ja töötaja sobitamine - töö kõrgustes ei sobi kõigile

 Korralikud tööjalatsid
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Vaimsed protsessid

 Mälu ja infotöötlus

• NB! Väikesed muutused, mida kompenseerivad kogemused ja oskused

 Uni

• Muutused unemustrites

 Mida see töökeskkonnas tähendab?
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Lahendused

 Koolitus- jm arenguvõimalused (inimene on igas eas õppimisvõimeline!)

 Stimuleeriv töökeskkond

 Ala- ja ülekoormuse vältimine

 Rööprähklemise vähendamine

 Rohkem aega ülesannete ja otsuste tegemiseks

 Öövahetuste vähendamine

 Pikem taastumisaeg öövahetuste vahel
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Eaka töötaja kehaline töövõime

 SUUR VARIEERUVUS

• Töösooritus ei lange enamike tööde puhul enne 60ndate lõppu, eriti kui töötaja terve, 

motiveeritud ja muutustega kursis (HSE 2010).

 Raske füüsiline töö

• Vähendada töökoormust 20% (2h päevas või 1 päev nädalas)

 Kehalise töövõime langus vs kogemused-oskused

 Milline töökoht üldse nõuab 100% kehalist sooritust?
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Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused

Kehastruktuuride (lihaste, liigeste, kõõluste, sidemete, närvide, luude või 

vereringesüsteemi) kahjustus, mida põhjustab või raskendab töösooritus ja vahetu 

töökeskkonna mõju (EU-OSHA 2008)
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Luu- ja lihaskonna vaevused eakatel

 Eakate (>55) ja noorte (<25) töötajate hulgas esineb rohkem (HSE 2010)

• Eakad töötavad rohkem n-ö oma kehaliste võimete piiril: ebakõla töönõudmiste ja kehalise 

töövõime vahel

 SAMAS elustiil, haridus, sotsiaalmajanduslik taust, pärilikkus, stress, kehaline aktiivsus, 

toitumine, tervishoid vähemalt sama olulised!

 VANUSEST ON OLULISEM KEHALINE TÖÖVÕIME!

 Kroonilise haigusega (OA, diabeet, SVH) on ka luu- ja lihaskonna vaevused raskema 

kuluga (IWH 2013)
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Lihas- ja luukonna vaevuste sümptomid

 I staadium

• Ebamugavustunne, väsimus, kerge valu, kangus, surinad vms tööpäeva lõpus

• Kaovad öösel ja vabadel päevadel

 II staadium

• Valu ei kao pärast ööund

• Valu segab magamist ja töösooritust

• Vaja on võtta vabu päevi vms

 III staadium

• Valu ja väsimus häirivad pidevalt

• Töösooritus on tugevalt häiritud

• Ilmnevad selged kliinilised sümptomid
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Riskitegurite koosmõju
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Individuaalsed riskitegurid

 Töövõtted

 Kehaline vorm

• Kehaline inaktiivsus

• Rasvumine

 Tervislik seisund

• Kroonilised haigused

 Tervisekäitumine

• Suitsetamine

• Alkoholi tarvitamine

 Psühholoogilised tegurid

• Stressitase → kehaline reaktsioon
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Miks ennetada?
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Kroonilised haigused

 EU-28 2013: 33,4% 55-64-aastastest pikaajalise haiguse või terviseprobleemiga vs 14,6%

16-44-aastastest (Eurostat 2015)

 Krooniliste haiguste tõttu vähenenud töövõime (vanus 45+) sõltub eelkõige tajutud 

terviseseisundist ja psühhosotsiaalsetest teguritest (nt toetus tööl ja kodus), tunduvalt 

vähem töötingimustest (Koolhaas jt 2013) → töötajate jõustamine
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Kroonilised haigused

 Südame-veresoonkonna haigused

 Vähk

 Kroonilised hingamisteede haigused

 Diabeet

 Psüühikahäired

 Luu- ja lihaskonnavaevused
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Riskitegurid

 Sotsiaalsed tervisemõjurid

 Suitsetamine

 Alkoholi liigtarvitamine

 Halb toitumine

 Kehaline inaktiivsus
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Näide 1: Diabeediga töötaja

 Vereglükoosi taseme jälgimise vajadus –> regulaarsed pausid söömiseks, 

vereglükoosi taseme jälgimiseks, ravimite manustamiseks

 Diabeedist tingitud närvikahjustus –> sõltuvalt piirkonnast piirangud seisva/istuva 

tööasendi säilitamisega, käeliste tööülesannetega

• Diabeetiline jalg (tundlikkusehäire, turse, haavandite ja infektsioonide tekkeoht) –> mh 

tööjalatsite valik
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Näide 2: Kroonilise alaseljavaluga töötaja

 Sagedased liikumispausid

 Füsioloogiliste ohutegurite jälgimine

 Raskuste käsitsi teisaldamine ja 

tõstmise abivahendid

• >25 kg alati risk, <3 kg ei ole risk, 3-25 

kg NIOSH vm (Kuijer jt 2014)

 Kroonilise valuga toimetulek

• Uskumused valu kohta

• Vanuseline diskrimineerimine (ka 

iseenda)

• Valu-alane harimine 

• Kehalise aktiivsuse olulisus!
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Näide 3: Südamehaige töötaja

 Kehalise aktiivsuse olulisus!

 Vastunäidustatud

• Ekstreemsed temperatuurid

• Koht- ja üldvibratsioon

• Raske füüsiline töö, sh ebaregulaarsed 

väga suurt pingutust nõudvad ülesanded

 Oluline jälgida ka psühhosotsiaalseid

ohutegureid

 Töötaja ravimsoostumus
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Näide 4: Sclerosis multiplexiga töötaja

 Väsimus, ägenemised  paindlikud tööajad

 Liikumisprobleemid  füüsilise töökeskkonna ratastooliga ligipääsetavus

 Põie- ja sooletöö häired  WC lähedus

 Nägemisprobleemid  töökoha valgustatus, nägemise abivahendid (nt 

arvutiprogrammid)

 Temperatuuritundlikkus  töökoha paigutus konditsioneeri suhtes



34

www.healthy-workplaces.eu/et

Näide 5: Liigeshaigusega töötaja

 (Hommikune) liigesjäikus  võimalus hiljem tööle tulla, lisapausid, vahelduvad 

tööülesanded

 Ägenemised  pikemad puhkepausid, lühemad tööpäevad, kodus töötamise võimalus

 Liikumisprobleemid  füüsilise töökeskkonna ligipääsetavus: parkimiskoht ukse 

lähedal, uste avamine jms

 Sõrme- jt liigeste valulikkus ja turse  ergonoomilised töövahendid, kohandatud 

tööülesanded: ei sobi raskuste käsitsi teisaldamine jm

 Tööle naasmine pärast endoproteesimist
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Tööle naasmine (return to work)

 Tööle naasmine hõlmab kõiki protseduure ja algatusi, mille eesmärk on 

hõlbustada puude, haiguse või vanuse tõttu vähenenud töövõimega inimeste 

töökeskkonda lõimist (ISSA 2013)

 Eestis puudub koordineeritud lähenemine

 Terviklik lähenemine, individualiseeritud, töötaja aktiivne osaleja, erinevate 

osapoolte hea koostöö ja koordineeritus
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Tervislikud töökohad sõltumata east
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Edu võti

Ennetus kogu tööea jooksul!
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Eakas/erivajadusega töötaja riskianalüüsis

 Tähelepanu!

• Raske füüsiline töö

• Vahetustega töö

• Kuum, külm, mürarikas töökeskkond

• Kukkumisoht

• Ealine vm diskrimineerimine

 Tähelepanu töötajaskonna mitmekesisusele (universaalne disain)

 Lähtuda konkreetsest võimekusest, mitte vanusest, diagnoosist vms

 Töötajate kaasamine

https://www.youtube.com/watch?v=b4lw6K61uHo
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Head praktikad (EU-OSHA 2016)

 Töötajate aktiivne kaasatus BMW

 Juhtkonna kaasatus ja pühendumus

 Osalemine suuremas programmis või strateegias

 Strateegiline lähenemine töötervishoiule ja erinevad meetmed (esmane, teisene, 

kolmandane ennetus)

 Väliste konsultantide kasutamine

 Elukulu lähenemine tööl (lifecourse approach)

 Paindlik lähenemine

 Süsteemne lähenemine organisatsiooni tasandil

https://www.youtube.com/watch?v=dIuzaXvvBV0
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Tööriistad

 Vanuseprofiil pikaajaliste trendide hindamiseks

 Pädevuste ja koolitusvajaduse hindamine

 Töövõime indeks

 Teadmisjuhtimine

• Mentorprogrammid jms

 Samm-sammuline pensionile minek
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Kuidas ennetada kehalise töövõime langust?

1. Töökoha terviseedendus

2. Ergonoomilised tööasendid

3. Kehaline aktiivsus
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Terviseedendus töökohal

 Töötervise edendamine on tööandjate, töötajate ja ühiskonna ühine jõupingutus inimeste 

tervise ja heaolu parandamiseks töökohal (OSHA 2010).

 Ohutuskultuur – Zero Accident Vision

 Miks terviseedendus? (TAI 2010)

• Ebatervislikud, ebaturvalised ja stressirohked töökohad lähevad tööandjatele väga kalliks 

maksma

• Iga tervisele kulutatud euro kohta 1,15 - 8 eurot säästu (tõhusad sekkumised võivad ka tasuta 

olla)

 Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustik (koordineerib TAI)
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Olulised teemad

 Individuaalsed harjumused

• Tervislik toitumine

• Alkoholitarbimine

• Suitsetamisest loobumine

• Kehaline aktiivsus

• Uni ja taastumine

• Tööstressiga toimetulek

 Füüsiline töökeskkond

 Psühhosotsiaalne töökeskkond
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Kuidas ennetada kehalise töövõime langust?

1. Töökoha terviseedendus

2. Ergonoomilised tööasendid

3. Kehaline aktiivsus
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Ergonoomika

 Inimene – seadmed – ümbritsev keskkond

 Taotleb töö kohandamist inimesega

 Üldised ergonoomilised lahendused riskide maandamiseks:

• muuda materjale või tööprotsesse

• muuda töövahendeid

• muuda tööreegleid

• töötajate koolitus
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Üldised ergonoomika põhimõtted

1. Säilita neutraalne asend

2. Tööta jõutsoonis/mugavustsoonis

3. Leia aega liikumiseks ja venitamiseks

4. Vähenda liigset jõukasutust

5. Vähenda liigseid liigutusi

6. Kontaktstress miinimumi

7. Vähenda liigset vibratsiooni

8. Piisav valgustatus
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Lubage esitleda IMERAVIMIT!

 Sobib hällist hauani.

 Vähendab SVH, insuldi, II tüüpi diabeedi, jämesoolevähi, rinnavähi, reieluumurru, 

depressiooni, kukkumiste, Alzheimeri jt riski 1/5-1/3 võrra.

 Parandab elukvaliteeti!

 Ravimit tuleb võtta regulaarselt (150 minutit nädalas)

 Tasuta ja lihtne!
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Kuidas ennetada kehalise töövõime langust?

1. Töökoha terviseedendus

2. Ergonoomilised tööasendid

3. Kehaline aktiivsus
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Jõutreening

 Ennetab 

• Lihaste „kõhetumist“ 

• Liigeste kulumist

• Eriti oluline eakatel!

 Aitab säilitada häid tööasendeid raske 

füüsilise töö puhul

• 12-nädalane (2 x 60 min nädalas) ennetav 

jõutreening aitab parandada nt keevitajate 

tööergonoomikat.

 Vähendab ka istuva töö-/ eluviisiga 

inimeste kaebusi

• 2 min päevas!
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Aktiivsus töökeskkonnas 

1. Soojendus – tööliigutuste sarnased 

liigutused

2. Liigutuspausid

3. Tööliigutustele „vastassuunalised“ 

liigutused

4. Lihashooldus
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Kehalise aktiivsuse programmid (NICE 2008,2012; CDC)

 Peavad olema individuaalselt töötaja jaoks kohandatud!

 KA tegevuskava: kaasata töötajaid, kõigil võimalus osaleda, toetus, eesmärgid.

 KA programmi rakendamine: paindlikkus („flextime“) ja motiveerimine, meetmed KA 

suurendamiseks (kõndimine, jalgrattasõit vm) kas kodust tööle või tööpäeva osana, 

meetmed kirja (koos KA kasu ja kogukonnavõimalustega), nõustamine ja toetamine, 

vajadusel professionaalne abi (treener, FT).

 KA programmi elemendid: meetmed KA suurendamiseks, meeldetuletused, KA pauside ajal, 

eesmärgid, arvestada töö iseloomuga!

 Tegevused: liikumisnõustamine, vahendid ja üritused: sammulugejad, organiseeritud 

jalutuskäigud ja rattasõidud.
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„Istumine on uus suitsetamine“

 Töötool vs teraapiapall

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

 Meeldetuletused 

• Nutirakendused

• Sildid

 Koosolekud/osad tööülesanded seistes/kõndides

• WaM protokoll

 Trepid
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Praktilised võtted töövõime säilitamiseks
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Raskuste käsitsi teisaldamisest tõenduspõhiselt (Kuijer jt 2014)

 >25 kg alati risk, <3 kg ei ole risk, 3-25 kg NIOSH vm

 Efektiivsed alaseljavalu ennetusmeetmed töökeskkonnas

• Patsiendi tõstmisabivahendid (Level A) 

• Kaupade tõstmisabivahendid (Level C)

• Õigel kõrgusel töötasapind (Level A)

• Teisaldatava raskuse massi (Level C)

 Mitteefektiivsed alaseljavalu ennetusmeetmed töökeskkonnas

• Tõstmiskeeld ilma korralike alternatiivideta (Level D)

• Üksnes töötajale suunatud lahendused, samas PLADi kasutamise võiks kaaluda (Level C)

• Tõstmistehnika treenimine (Level A)

• Tõstmisvööde kasutamine (Level A) 

• Meditsiiniline läbivaatus enne töölevõtmist (Level A)
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Seisev tööasend

 Töölaua kõrgus

 Küünarvarred

 Vaagnavööde

 Jala toetamine
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Kuvari paigutus 

 Pea suhtes

 Kaugus

 Kõrgus
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Õlavöötme asend

 Õlad

 Abaluud
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Ülajäseme asend

 Küünarliigesed

 Küünarvarred

 Randmed

 Hiir

 Klaviatuur
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Töölaud

 Töölaua asend

 Töölaua kõrgus

 Töötaja asend

 Asjade paigutus
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Töötool

 Kõrgus

 Iste

 Seljatugi

 Käetoed

 Alternatiivid



62

www.healthy-workplaces.eu/et

Alajäseme asend

 Puusaliigesed

 Põlveliigesed

 Hüppeliigesed

 Tööjalatsid
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Koduleht: tööfüsioteraapia.ee

FB: www.facebook.com/toofusioteraapia/

E-post: liinapaabo@gmail.com

Telefon: 514 7906

http://tööfüsioteraapia.ee/
http://www.facebook.com/toofusioteraapia/

