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Kassapidajate töötingimused on saanud vähe tähelepanu ning pole võetud kasutusele 

erilisi meetmeid vältimaks kassapidajate terviseprobleeme. Kassapidajad töötavad 

kassades pikki päevi istuvas tööasendis ning sellepärast on töötajad ohustatud erinevatest 

luu- ja lihaskonna vaevustest. Töö eesmärgiks on hinnata kassapidajate ülajäsemete 

funktsionaalse seisundi ergonoomikat suuremates Eesti supermarketites. 

Uuringus osalevad Eesti supermarketite kassapidajad (n=37), keskmise vanusega (± 

SD)42,3 ±16,4 aastat, keskmise kehamassi indeksiga (± SD)25,6 ± 6,6kg/m
2
. Uuringus 

osalenud kassapidajad olid kõik naissoost. Töös kasutatakse eesmärgi saavutamiseks 

RULA kiiret ülajäsemete hindamise meetodit, käe- ja sõrmede haardejõu määramiseks 

dünamomeetriat ja ankeetmeetodit. Üldankeedi küsimused aitasid välja selgitada 

kassapidajate antopomeetrilised näitajad, tööstaažiga seotud karakteristikud ja 

psühhosotsiaalsed ohutegurid. Töös kasutati standardiseeritud küsimustikku Nordic 

Questionnaire, mille abil selgitatakse välja kassapidajate vaevused kuues erinevas 

kehapiirkonnas viimase kuue kuu ja viimase seitsme päeva jooksul. Saadud tulemusi on 

töödeldud ja analüüsitud programmiga Microsoft Excel 2010. 

Saadud tulemustest selgus, et RULA testi keskmiseks lõpp skooriks tuli 4, mille põhjal 

saab järeldada, et antud töökohal on riskitase madal, kuid muutused võivad olla siiski 

vajalikud. Käe haardejõu tulemustest selgus, et parema käe haardejõud on vasaku käe 

haardejõust 5,5% suurem. Sõrmede haardejõu tulemustest selgus, et parema käe 

haardejõud on vasaku käe haardejõust 7,6% suurem. Kassapidajatel esines viimase kuue 

kuu jooksul kõige rohkem valu alaseljas (51,4%) ja kaela (43,2%) piirkonnas. 

Ülajäsemete piirkonnas esines valu kõige rohkem õlgades (18,9%), kuid vaevatud oli ka 

käe- ja randme piirkond, vähem küünarnukk. 

Kõik kassapidajad peaksid pöörama tähelepanu enda tervisele ja töökeskkonnale. 

Jälgima, et nende töökoht oleks kujundatud ergonoomiliselt ning vastavalt töötaja 

vajadustele ja iseärasustele. 

Märksõnad: kassapidajad, ülajäsemed, luu- ja lihaskonna vaevused, RULA, 

dünamomeetria 
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The working conditions of supermarket cashiers have not garnered much attention and 

there have not been made significant efforts to reduce cashier health problems. Cashiers 

work long hours in a sitting position and are therefore at risk for developing various 

musculoskeletal complaints. The aim of the present study was to evaluate the ergonomics 

of upper limb functional status in larger Estonian supermarkets. 

The subjects of the study were Estonian supermarket cashiers (n=37), with mean age(± 

SD) of 42.3 ± 16.4, body mass index(± SD) of 25.6 ± 6.6 kg/m
2
. All of the participating 

cashiers were female. In this study were used RULA fast upper limb assessment method, 

dynamometer to assess hand and finger grip strength and a questionnaire to achieve the 

aim of the study. The questions of the general questionnaire helped to ascertain the 

anthropometric figures, characteristics tied to length of service and psychosocial risk 

factors. In this study were used the standardized Nordic Questionnaire that helped to 

ascertain the complaints of the cashiers in six different regions of the body during the last 

six months and during the last seven days. The collected data was processed and analyzed 

using Microsoft Excel 2010. 

The acquired results showed that the mean RULA test score was 4, which shows that the 

level of risk for this particular job is low but changes might still be necessary. Hand grip 

strength results showed that right hand grip strength is 5.5% greater than left hand grip 

strength. Finger grip strength results showed that right hand grip strength is 7.6% greater 

than left hand grip strength. Cashiers perceived pain mostly in the lower back (51.4%) and 

neck regions (43.2%). Pain in the upper limb region was primarily localized in the 

shoulders (18.9%), but also in the hand and wrist area, less in the elbow. 

All cashiers should pay attention to their health and working environment. They should 

establish that their workstation is designed ergonomically and meets their requirements and 

special needs. 

Keywords: female supermarket cashiers, upper limb, musculoskeletal discomfort, RULA, 

dynamometry 
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SISSEJUHATUS 

 

Supermarketis kassapidajana töötamine ei nõua tavaliselt erilisi oskusi: enamus 

kassapidajaid on keskharidusega ning nende sissetulek on enamasti madal või suures 

sõltuvuses töötatud tundidega. Kassapidajate töötingimused on saanud vähe tähelepanu 

ning pole võetud kasutusele erilisi meetmeid vältimaks kassapidajate terviseprobleeme. 

Kassapidajate töö on enamasti monotoonne ja töötajad peavad sageli tõstma erineva 

suuruse ja raskusega tooteid käsitsi. Kassapidajad töötavad kassades pikki päevi istuvas 

tööasendis ning sellepärast on töötajad ohustatud erinevatest luu- ja lihaskonna vaevustest 

[15].  

„Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses §3 märgitud üldnõuetele, ei tohi töökeskkonnas 

toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised 

ohutegurid ohustada töötaja ega muu keskkonnas viibiva isiku elu ega tervist [16].“ 

Tihti ei pöörata kassapidajate tööle ning tervisele piisavalt tähelepanu vältimaks 

terviseprobleeme ning tööõnnetusi. Töötades pikki tunde kassades saavad suure koormuse 

osaliseks just töötaja ülajäsemed, mistõttu on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu 

kassapidajate töövõtetele ning seeläbi tegeleda ennetuse ja töövõtete parendamisega.  

Uurimistöö eesmärgiks on hinnata kassapidajate ülajäsemete funktsionaalse seisundi 

ergonoomikat suuremates Eesti supermarketites. Uuringu tulemuseni jõudmiseks 

kasutatakse bakalaureusetöös ankeetküsitlust, ülajäsemete kiiret hindamise meetodit 

RULA ning käe- ja sõrmede haardejõu mõõtmiseks dünamomeetria meetodit. 

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud ülesanded: 

1. Tutvuda kassapidajate töötingimustega ja tööülesannetega. 

2. Ankeetküsitluste läbiviimine. 

3. Käe- ja sõrmede haardejõu mõõtmine dünamomeetria meetodil. 

4. Kassapidajate ülajäsemete funktsionaalse seisundi hindamine RULA meetodil. 

5. Uuringus saadud tulemuste põhjal teha järeldused, kokkuvõte ning edaspidised 

soovitused. 

Antud töös uuritakse lähemalt kassapidajaid ning täpsemalt nende ülajäsemete 

funktsionaalsust. Sihtgrupp on valitud põhinedes sellele, et supermarketite kassapidajaid 

pole väga palju uuritud, mida tõestab väheste teadusuuringute olemasolu. Teema on 
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aktuaalne, kuna uuritav sihtgrupp väga suur – müüjate arv Eestis on muljetavaldav, näiteks 

2011.aasta andmetel töötab poemüüjana Eestis 26 155 inimest [5]. Kassapidajate 

tööpäevad on enamasti pikad ja väsitavad ning töötades langeb väga suur koormus just 

ülajäsemetele.  

Töö uudsuseks on see, et uuringus kasutatakse RULA meetodit, mis on kiire viis 

hindamaks ülajäsemete seisundit. Antud metoodikaga pole teadaolevalt kassapidajaid 

hinnatud ning ühtlasi on antud metoodikat Eestis vähe kasutatud. Saadud tulemustest 

selgub, kas on midagi vaja kassapidajate töövõtetes muuta või kas tuleks rakendada muid 

töövõtteid. Tulemuste põhjal on võimalik pakkuda välja ennetusmeetodeid ja 

taastumismeetodeid kassapidajate ülajäsemete funktsionaalse seisundi parendamiseks ning 

ergonoomilisemaid töövõtteid. 
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1.PROBLEEMI OLEMUS 

 

1.1. Luu- ja lihaskonna vaevused 

 

Luu- ja lihaskonna vaevusedesinevad tavaliselt seljas, kaelas ja kätes, kuid mõnikord ka 

jalgades. Nende hulka kuuluvad kõik liigeste või muude kudede kahjustused ja vaevused. 

Terviseprobleeme võib olla mitmesuguseid, alates nõrgast valust kuni raskete haigusteni, 

mille tõttu on vaja haiguspuhkust või haiglaravi. Kui vaevused on kroonilised, võib tekkida 

ka puue ja vajadus töötamisest loobuda. Kaks luu- ja lihaskonna vaevuste põhirühma on 

seljavalu ja -vigastused ning tööga seotud ülajäseme vaevused ehk ülekoormusvigastused 

[8]. Luu-lihaskonna vaevusi võivad võimendada mitmesugused tegurid, sealhulgas 

füüsilised-füüsikalised, biomehaanilised, organisatsioonilised ja psühhosotsiaalsed ning 

individuaalsed ja isiklikud tegurid. Tegurid võivad toimida eraldi või koosmõjus [9]. 

Enamik tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi tekib aja jooksul. Harilikult on luu- ja 

lihaskonna vaevustel ühe konkreetse põhjuse asemel mitu. Füüsilised põhjused ja 

korralduslikud riskitegurid on muu hulgas järgmised [8]: 

1. Raskuste käsitsi teisaldamine, eriti koos kummardumise ja pööramisega. 

2. Korduvad või jõudu nõudvad liigutused. 

3. Ebamugav ja liikumatu tööasend. 

4. Vibratsioon, puudulik valgustus ja külm töökeskkond. 

5. Kiire töötempo. 

6. Pikaajaline samas asendis istumine või seismine. 

Prantsusmaal läbi viidud uuringu põhjal selgus, et tööga seotud luu- ja lihaskonna 

vaegustest on koguni kaks kolmandikku seotud just ülajäsemete probleemidega. Üha 

kasvava tööstus- ning teenindava sektori tõttu on toimunud ka hüppeline tõus luu- ja 

lihaskonnavaevuste esinemissageduses töötajate seas, seda eriti tööstusriikides [6]. 

 

  

https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/factsheets/71/view
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/factsheets/72/view
https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/factsheets/73/view
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1.2. Ülajäsemete probleemid 

 

1.2.1. Anatoomia 

 

Ülajäse ehk käsi on inimese keha osa, õlast kuni sõrmeotsteni, mis koosneb erinevatest 

luudest, liigestest, lihastest ja sidemetest [11]. Ülajäsemed, kui inimese kõige olulisemad 

keskkonda mõjutavad manipulaatorid, kinnituvad ees rangluu ja taga abaluu kaudu 

rinnakorvile. Ülajäse moodustub õlavarreluust, küünarvarrest ning kodarluust, 

randmeluudest ja labakäe luudest. Ülajäsemete luustik koosneb õlavöötme luudest ja 

ülajäseme vabaosa luudest. Õlavöötmesse kuulub kaks paarisluud - abaluu ja rangluu. 

Ülajäseme vabaosa luude hulka kuuluvad õlavarre- ja küünarvarreluud ning käe luud. Käe 

luud jagunevad omakorda randme ja kämbla luudeks ning sõrmelülideks [18]. 

 

 

Joonis 1.1. Ülajäseme luud [17] 

 

Õlavarreluu on tüüpiline toruluu, mille ülaosas liigestub abaluu liigeseõõnsusega. Õlaliiges 

on organismi liikuvaim ja samas kõige kergemini nihestuv liiges. Küünarvarre kaks luud, 

küünarluu ja pöidlapoolne kodarluu funktsioneerivad ühtse tervikuna. Küünarliigeses 

toimub painutamine ja sirutamine nii, et küünarnukk pöördub õlavarreluu-ploki ümber. 
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Rangluu all paiknevad ülajäseme tähtsaimad veresooned ja närvid. Abaluu on üsna liikuv 

luu. Õlavarre tõstmine horisontaalpinnast kõrgemale eeldab abaluu liikumist [18]. 

 

1.2.2. Ülajäsemete vaegus 

 

Väljend "ülajäsemete vaegus" on üldiselt kasutatav termin kirjeldamaks erinevaid 

terviseseisundeid, mis võivad olla põhjustatud tööst. Sugugi mitte kõik ülajäsemetega 

seotud terviseprobleemid pole põhjustatud tööst, kuid siiski väga arvestatav osa. Levinum 

sümptom kirjeldamaks ülajäsemete vaegusi 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. Need sümptomid põhjustavad 

ülajäsemete düskomforti ehk ebamugavustunnet. Koos esinevad erinevad riskitegurid 

võivad võimendada terviseprobleemide teket veelgi [11]. 

Inimese luu-ja lihaskonna süsteem on loodud töötama korduvliigutustele, kuid seda 

madalal koormusel ning koos puhkusega. Luu- ja lihaskonna vaevused sh erinevad 

ülajäsemete vaegused on kõige levinumad tööga seotud terviseprobleemid Suurbritannias. 

Tugeva panuse vähendamaks ülajäsemetega seotud terviseriske töökohal annab see, kuidas 

on töökohal töö juhitud ja kontrollitud [11,12].  

 

Esmased tundemärgid ülajäsemete vaevustest võivad olla [11]: 

1. Üldiste terviseprobleemide sagenemine. 

2. Töötajad ei soovi täita tervise pärast oma töökohustusi. 

3. Töötajad kasutavad tööl olles valuvaigisteid. 

4. Töötajad soovivad vahetada tööd. 

Töötaja peab teavitama tööandjat esmastest probleemidest, kohe kui need ilmnevad. 

Tööandja peab hindama probleemi tõsidust ning vajadusel viima ellu muudatused ning 

suunama töötaja töötervishoiu arsti juurde tervisekontrolli. 

 

1.2.3. Lihaste väsimus 

 

Väsimus on seisund, mis eelneb kurnatusele, vältides selle teket. Väsimus võib olla 

füüsiline ja psüühiline. Füüsilist väsimust võib jaotada kas lokaalseks, regionaalseks või 

globaalseks. See kõik sõltub sellest, kui suur osa töötavatest lihastest on väsimusega 

seotud. Lokaalse väsimuse puhul on seotud vähem kui 1/3 lihastest, regionaalne 
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väsimusekorral 1/3 kuni 2/3 lihastest ja globaalse väsimuse puhul enam kui 2/3 lihastest. 

Psüühiline väsimus tekib põhiliselt monotoonse ja üksluise tegevuse käigus. Psüühilise 

väsimuse korral aeglustub info vastuvõtmine ja mõttetegevus. Füüsilise väsimus võib 

ilmneda näiteks raske füüsilise töö korral, kus lihased töötavad intensiivsemalt ning 

selletõttu keha väsib. Väsimuse korral toimuvad kehas muutused lihastes, kus kuhjuvad 

ainevahetuse produktid (piimhape), langeb energiarikaste ainete (glükogeeni) tase ja 

halveneb keha varustamine hapnikuga [13]. 

Kassapidajad töötavad pikki päevi ühes tööpositsioonis, tehes seal juures palju 

korduvliigutusi ning see tekitab töötajatele füüsilist väsimust. Kassapidajad peavad 

suhtlema paljude erinevate inimestega, olema täpsed ning vastutustundlikud rahaga 

tegelemisel ning see tekitab lisaks füüsilisele väsimusele ka psüühilist väsimust. Nii 

füüsiline kui psüühiline väsimus võivad tekitada töövõime langust.  

 

1.3.Kassapidajate terviseprobleemid 

 

1.3.1.Kassapidaja töö üldkirjeldus 

 

Kassapidajate amet hõlmab endas erinevaid tööülesandeid. Kogu tööprotsess algab 

kõigepealt kassa ettevalmistamisega, mis sisaldab endas kassaprogrammi käivitamist, 

vahetusraha kontrollimist ning kassa avamist. Lisaks ettevalmistustööle on kassapidaja 

tööülesandeks veel klientide teenindamine sh klientidega seotud probleemide esmane 

lahendamine, kauba skaneerimine, tõstmine, liigutamine lindil ja kaalumine. Lisaks veel 

arveldamine ja sularaha kontrollimine. Tööpäeva lõppedes tuleb lõpetada päevane kassa, 

millega kaasneb sularaha lugemine, pangakaardi tehingute kontrollimine, aruande 

koostamine ning kassa sulgemine. Kogu töö toimub peamiselt istuvas tööpositsioonis, mis 

omakorda avaldab mõju erinevatele kehapiirkondadele.  
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1.3.2.Füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid 

 

Kõige sagedamad ohutegurid, millega kassapidajad kokku puutuvad on füsioloogilised ja 

psühholoogilised ohutegurid. 

Füsioloogilised ohutegurid on füüsilise töö raskus, sealhulgas raskuste käsitsi teisaldamine. 

Samuti sama tüüpi liigutuste kordumine ning üleväsimust põhjustavad sundasendid ja 

sundliigutused töös [14].  

Kassapidajate töö on raske, mida soodustavad eriti istuv töö, korduvliigutused ning 

sundasendid. Enim levinud terviseprobleemide põhjused [7]: 

1. Ebamugav tööpositsioon. Enamus kassad on kujundatud ühenäoliselt, sealjuures 

arvestamata töötaja iseärasusi. 

2. Korduvliigutused. Kassapidaja peab päevas suure hulga tooteid arvutist läbi 

skaneerima, sealjuures korrates ikka ja jälle samu liigutusi. 

3. Pikad tööpäevad ning vähe pause. 

4. Kõrge stressilävi. Kassapidajad peavad suhtlema terve päev erinevate klientidega ning 

hakkama saama nende murede ja rõõmudega.  

Lisaks füsioloogilistele ohuteguritele on kassapidajad tugevasti seotud ka psühholoogiliste 

ohuteguritega, milleks on monotoonne või töötaja võimetele mitte vastav töö, halb 

töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda [14]. 

 

1.3.3. Kassapidajate funktsionaalne seisund 

 

Ülajäse saab alguse kaela- ja õlavöötmest. Kaela- ja õlavööde moodustub lülisamba 

ülaosast ehk kaelalülidest ja ülemistest rinnalülidest ning õlavöötme luudest (rangluust ja 

abaluust). Ülajäseme moodustavad õlavars, küünarvars, kodarluu, randme ja käelaba luud 

koos lihastega. Lihaste põhifunktsioon on tekitada jõudu, teiseks annavad lihased 

ülajäsemele kuju. Selleks, et saaksime end liigutada peavad meie lihased kontraheeruma 

ehk kokku tõmbuma. Lihased moodustavad inimese keha kogumassist väga suure osa (40 - 

50%) [18,19]. Ülajäseme funktsionaalse seisundi hindamiseks kasutatakse erinevaid 

lihasjõu teste õlavöötme ja ülajäseme lihaste jõu määramiseks.  
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2.METOODIKA 

 

2.1.Uuritavad 

 

Uuringu läbiviimiseks valiti sihtgrupp kassapidajate seast, kes töötavad suuremates 

supermarketites Eestis. Valimi koostamisel lähtus töö autor supermarketite asukoha ning 

oma elukoha paiknemise seosest. Supermarketite valimisel lähtuti sellest, et kauplustes 

oleks vähemalt kolm kassat. Uuringus osalevad kassapidajad osalesid uuringus 

vabatahtlikult. 

 

2.2. Ankeetmeetod 

 

Empiiriliste tulemuste saamiseks viidi kassapidajate seas läbi ankeetküsitlus, mis koosneb 

üldankeedist (lisa 2), standardiseeritud Nordic Questionnaire küsimustikust (lisa 3) ning 

töötaja isikuandmete lehest. Üldankeedi küsimused aitasid välja selgitada kassapidajate 

antropomeetrilised näitajad, tööga seotud karakteristikud ja psühhosotsiaalsed ohutegurid. 

Nordic Questionnaire küsimustik annab ülevaate töötaja lihasvaevuste esinemise kohta 

kuues erinevas kehapiirkonnas viimase kuue kuu jooksul ja viimase seitsme päeva jooksul. 

Antud uuringus hinnatakse ülajäsemete lihasvaevuste esinemist täpsemalt Nordic 

Questionnaire küsimustiku abil. Küsimustikes on esitatud on jah/ei küsimused, 

valikvariantidega küsimused, avatud küsimused. Enne uuringu läbiviimist leppis töö autor 

kokku uuringu asjaolud kaupluste juhatajatega, kes omakorda konsulteeris töötajatega ning 

andis uuringu läbiviimiseks nõusoleku. Küsitlused viidi kauplustesse ümbrikutes. 

Küsitluste täitmiseks anti töötajatele aega 7...10 päeva ning ajaliselt võis küsitluse 

täitmiseks aega kuluda kuni 25 minutit. Küsitlusi täitsid töötajad kodus, seega ei olnud 

häiritud nende töö. Kokku väljastati 57 küsitlust. Tulemused on esitatud töös anonüümselt 

ja kasutatud vaid uuringu ülesannete täitmiseks. Uuringu läbiviimine on kooskõlastatud 

Tartu Ülikooli Inimuuringute Eetikakomiteega.  
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2.3.Käe- ja sõrmede dünamomeetria 

 

Hindamaks kassapidajate ülajäsemete jõudu, kasutati selleks käte- ja sõrmede 

dünamomeetria meetodit. Käte haardejõu mõõtmiseks kasutatakse dünamomeetrit 

„Lafayette Hand Dynamometer“ (joonis 2.1. A) ja sõrmede haardejõu mõõtmiseks 

dünamomeetrit „JAMAR“ (joonis 2.2. A). Mõõtmistulemused esitatakse kilogrammides. 

Testi eesmärgiks on määrata käte- ja sõrmede haardejõud. Katses osalenud pigistasid 

seistes dünamomeetrit maksimaalse jõuga paari sekundi jooksul. Käte haardejõu 

mõõtmisel olid käed sirutatud alla poole (joonis 2.1. B, C) ning sõrmede haardejõu 

mõõtmisel käed kõverdatud küünarnukist 90 kraadi (joonis 2.2. B, C) [4]. Mõlema käega 

korrati katset kolm korda, millest registreeriti kõik mõõdetud tulemused, kuid 

analüüsimisele valiti mõlema käe parim tulemus. Pärast igat mõõtmist dünamomeetri näit 

nulliti. Kokku osales käe- ja sõrmede haardejõu mõõtmistes 15 töötajat. 

 

 

Joonis 2.1. A – dünamomeeter „Lafayette Hand Dynamometer“, B – mõõdetav 

külgvaates, C – mõõdetav eest vaates (Autori fotod) 
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Joonis 2.2.A – Dünamomeeter „JAMAR“, B – käe asend mõõtmisel, C – mõõdetav 

külgvaates (Autori fotod) 

 

L. Ashton, S. Myers on avaldanud ajakirjas "The Internet Journal of Surgery", et käe 

haardejõu mõõtmine on olnud kasutusel aastaid vahendina hindamaks käe- ja randme 

vigastusi. Käe haardejõud suureneb kuni vanuseni 30-45 aastat ning seejärel hakkab 

tugevus langema. Käe haardejõud on suhtes kehakaalu ja pikkusega ning samuti on 

haardejõud erinev meestel ja naistel. Dominantne käsi on tavaliselt mitte dominantsest 

käest tugevam umbes 10% ning vasakukäeliste jõud on tavaliselt võrdne nende parema käe 

jõuga [3]. 

 

2.4. RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

 

Ülajäsemete vaevused kuuluvad luu- ja lihaskonnavaevuste hulka, mis on otseseks või 

kaudseks põhjuseks erinevatele terviseprobleemidele erinevates kehapiirkondades (käe-, 

õla- ja kaelapiirkond). Dr. Lynn McAtamney ja professor Nigel Corlett'i on loonud 

hindamaks ülajäsemeid RULA meetodi [2].RULA eesmärk on anda kiire hinnang kaela ja 

ülajäsemete kohta. RULA ergonoomiline hindamine näitab töötaja biomehaanilisi ja keha 

hoiakuga seotud koormusi, mis mõjuvad eelkõige kaelale, kehale ja ülajäsemetele. Ühele 

töölehele (joonis 2.3.) on koondatud skaalad hindamaks töötaja kehahoiakut, jõudu ning 
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korduste arvu. Tööleht on jagatud kaheks, kus osas A toimub käe- ja randme analüüs ja 

osas B toimub pea-, keha ja jalgade analüüs. Pärast andmete analüüsi osas A ja B 

komplekteeritakse riskifaktor ning avaldatakse lõplik skoor[1].  

 

 

Joonis 2.3. RULA hindamisleht 

 

RULA meetodit on kasutatud Avatud Malaisia Ülikooli töötajate seas, kus uuriti lähemalt 

töötajate ülajäsemete vaevuste levimust, mis on seotud ebamugava tööasendiga. Luu- ja 

lihaskonna vaevused  ülajäsemetes on kõige tõsisem probleem põhjustamaks erinevaid 

terviseprobleeme ning töövõimetust. Käesoleva uuringu eesmärk on määrata ülajäsemete 

vaevuste levimust, mis on seotud ebamugava tööpositsiooniga ja psühhosotsiaalsete 

teguritega. Uuring viidi läbi Avatud Malaisia Ülikoolis ning uuringus osales 271 töötajat, 

kuuest erinevast teaduskonnast. Uuringu tulemused näitasid seda, et on märgatav seos 

ülajäsemete vaevuste, töötaja vanuse, tööasendi, töökeskkonna ja ümbritseva keskkonnaga. 

Tulemused näitasid seda, et töötajad kellel oli keskmine ja kõrge RULA testi tulemus, 

kaebasid 12,242 korda rohkem ülajäsemete vaevuste üle võrreldes teiste töötajatega, kellel 

oli madal RULA testi riskitase [2]. 
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Tabel 2.1. RULA skoori ja riskitaseme seosed  

 

Uuringus hinnatakse kassapidajate ülajäsemete funktsionaalset hetke seisundit RULA 

meetodi abil. Tulemuse saavutamiseks filmitakse kokku 10 töötajat tööpositsioonil ühe 

minuti jooksul. Pärast filmimist analüüsitakse videolõiku ning valitakse välja enim korduv 

kehapositsioon ning teostatakse selle kohta hinnang, kasutades selleks RULA hindamise 

töölehte. Saadud hindamise põhjal leitakse skoori ning riskitaseme seosed ning tehakse 

soovitused edaspidiseks. 

 

2.5. Statistiline andmetöötlus 

 

Töös saadud andmeid analüüsiti ning töödeldi programmiga Microsoft Excel 2010. Saadud 

tulemustest on arvutatud tegurite protsendid, keskmised väärtused ning standardhälbed 

(SD). Aritmeetiliste keskmiste erinevuse olulisuse hindamiseks kasutati Student paaride t-

Testi ning statistilise olulisuse piiriks võeti p ≤ 0,05.Andmed on koondatud tabelitesse ning 

on kasutatud diagramme andmete graafiliseks esitamiseks.  

 

  

LÕPPSKOOR RISKITASE 

1-2 Ebaoluline risk, pole vaja rakendada meetmeid 

3-4 Madal risk, muutus võib olla vajalik 

5-6 
Keskmine risk, vajab täiendavat uurimist; võimalikud muutused 

soovitatavad 

>7 Suur risk, kohesed muutused vajalikud 
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3.TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1.Käe- ja sõrmede dünamomeetria 

 

Uuringus osalejatel mõõdeti dünamomeetriga käe- ja sõrmede haardejõudu paremal ja 

vasakul käel. Saadud tulemusi (lisa 1) võrreldakse rahvusvaheliste käe haardejõu 

tulemustega (joonis 3.3). Käte haardejõu tulemuste statistilisel töötlemisel saadud 

aritmeetilised keskmised on esitatud joonisel 3.1. Rahvusvahelised haardejõu tulemused on 

toodud joonisel 3.3. 

 

 

Joonis 3.1. Käe haardejõud (n=15) 

 

Haardejõudu mõõdeti kokku 15 naissoost kassapidajalt. Nendest 12 olid paremakäelised 

ning kolm vasakukäelised. Mõõtmistel osalenud kassapidajate keskmine vanus (±SD) oli 

48 ± 11,8. Tulemustest on näha, et parema käe haardejõud on 5,5% suurem vasaku käe 

haardejõust. Saadud tulemused võivad tulla sellest, et enamus katses osalenutest oli 

domineerivaks käeks paremkäsi. Käe haardejõu mõõtmistulemustes parema ja vasaku käe 

mõõtetulemused statistiliselt oluliselt ei erine (p =0,06).  
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Tuginedes kirjandusallikatele, mis on toonud välja, et dominantse käe haardejõud on mitte 

dominantse käe haardejõust kuni 10% tugevam, siis võib väita, et saadud tulemused 

vastavad kirjanduses toodule. Antud uuringu tulemustest selgus, et mõõdetavate parema 

käe haardejõud on vasakukäe haardejõust 5,5% tugevam, arvestades asjaolu, et 

mõõdetavatest 80%-il on dominantseks käeks parem käsi.  

 

 

Joonis 3.2. Sõrmede haardejõud (n=15) 

 

Jooniselt 3.2 on näha, et vaatlusaluste parema ja vasaku käe sõrmede haardejõud paremal 

ja vasakul käel on erinev. Parema käe sõrmede haardejõud on 7,6% võrra tugevam vasaku 

käe sõrmede haardejõust. Sõrmede haardejõu mõõtetulemused ei erine parema ja vasaku 

käe vahel, statistiliselt olulist erinevust ei leitud (p = 0,21). 
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Joonis 3.3. Erinevate riikide naiste käte haardejõu mõõtetulemused [10] 

 

Joonisel 3.3. on näha North West Adelaide Health Study (NWAHS) poolt korraldatud 

uuring, kus on mõõdetud erinevate riikide naiste käte haardejõud. Kõige kõrgemad näitajad 

on 2001 aastal korraldatud uuringus, mis toimus Rootsis ning kõige madalamad näitajad on 

USA’s läbiviidud uuringul [10]. Võrreldes antud töö tulemusi erinevate riikide naiste käte 

haardejõu mõõtetulemustega võib väita, et Eesti naiskassapidajate käte haardejõud 

(keskmine tulemus 28,1 kg) on madalam võrreldes USA 1985 ja 1999, Inglismaa 1994, 

Rootsi 2001 ja Austraalia 2007. aasta mõõtetulemustega. Samas USA 2001. aasta 

mõõtetulemused on madalamad uuritavas vanusevahemikus (19 – 78 eluaastat) kui Eesti 

tulemused. 
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3.2. RULA hindamine 

 

RULA kiire ülajäsemete hindamine viidi läbi 10 kassapidaja seas. Kassapidajaid filmiti 

tööpositsioonil kuni ühe minuti jooksul ning hiljem analüüsiti antud videolõiku ja valiti 

välja üks tööpositsioon, mille kohta sooritati hindamine. Kõik hinnatavad kassapidajad 

töötasid kassas istuvas tööasendis. RULA hindamine teostati kassapidaja põhiliste 

tööülesannete kohta nagu näiteks kauba liigutamine lindilt, kauba skaneerimine, kauba 

triipkoodi sisestamine arvutisse käsitsi, rahaga tegelemine kassas, kassatšeki ulatamine 

kliendile (joonis 3.4.) ja ostueraldaja liigutamine. 

 

 

Joonis 3.4.Kassapidaja ülajäseme hindamine RULA meetodi abil 

 

Kassapidaja ülajäseme hindamine RULA meetodi abil (joonis 3.4.), kui kassapidaja ulatab 

kliendile kassatšeki näitab, et käte ja randme analüüsi skoor oli 6. Kõrge RULA skoor 

kassatšeki ulatamisel käte ja randme analüüsil näitab, et tegemist on kassapidajatel ühe 

koormatuma kehaasendiga, kuna töötaja peab ülajäset ülespoole õlaliigesest tõstma. 

Selliseid korduvliigutusi tuleb kassapidaja töös ette iga kliendi teenindamisel. Kassapidaja 

parem käsi on välja sirutatud pikaks ja nurk küünarliigeses on 145 kraadi, vasak käsi on 

toetatud kassalindi äärele, nurk küünarliigeses on 110 kraadi. Kassatšeki ulatamisel 

145⁰ 
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kliendile on töötaja käte asend ülekoormatud, kuid küünarnukid mõlemal käel on nürinurga 

all. RULA hindamise tulemustest selgus, et käe- ja randme analüüsi keskmine skoor 

kassapidajate seas oli 4. Pea- keha- ja jalgade analüüsi keskmine skoor oli 3. Kahe osa 

hindamise lõpp skoori keskmine tulemus oli 4. Saadud tulemustest saab järeldada, saadud 

riskitase on madal, kuid muutused võivad olla vajalikud.  

 

Tabel 3.1.RULA tulemuste koondtabel 

Katsealuse 

kood 

Hinnatavad 

töö-

ülesanded 

Hindamise tööasend 

Käte- ja 

randme 

analüüsi 

skoor 

Pea-, keha- ja 

jalgade 

analüüsi 

skoor 

Lõpp 

skoor 

1 2 3 4 5 6 

001 

Kauba 

võtmine 

kassalindilt 

 

4 3 3 

002 

Kauba 

lükkamine 

kassalindilt 

 

4 4 4 

003 

Kauba 

lükkamine 

kassalindilt 

 

5 6 6 

004 
Kauba 

skaneerimine 

 

1 2 2 
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Tabel 3.1. järg 

1 2 3 4 5 6 

005 
Kauba 

skaneerimine 

 

3 3 3 

006 

Kauba 

eraldaja 

liigutamine 

 

2 2 2 

007 

Kauba 

sisestamine 

arvutisse 

käsitsi 

 

5 2 4 

008 
Rahaga 

arveldamine 

 

5 5 6 

009 

Tšeki/raha 

ulatamine 

kliendile 

 

7 3 6 

010 

Tšeki/raha 

ulatamine 

kliendile 

 

7 2 5 

Keskmine skoor: 4 3 4 
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Kõige suurem skoor käte- ja randmeanalüüsis oli 7, kui kassapidaja oli tööasendis, kus ta 

ulatab kliendile raha või kassatšekki. Suur skoor tulenes sellest, et keha oli ebaloomulikus 

asendis: käsi oli tõstetud kõrgemale kui 90 kraadi, samuti oli keha kõvasti ette poole 

kaldes. Kõige madalam oli skoor käte- ja randmeanalüüsis 1, kus töötaja skaneerib enda 

ees kaupa. Väike skoor tulenes sellest, et töötaja istus kassas korrektselt toetatud seljaga, 

ebaloomulike kehanurki tööasendis polnud ning keha polnud kuhugi poole kaldes. Kolmel 

korral on hinnatud kassapidajate lõppskooriks 6. Suur lõppskoor esines siis, kui 

kassapidajate tööülesandeks oli näiteks arvutisse skaneeritud kauba lükkamine lindilt 

kliendile, raha kassast võtmise või kassasse panemise ajal, ostutšeki või raha ulatamine 

kliendile. Nimetatud tööülesannete korral on kassapidaja keha ebaloomulikus tööasendis, 

enamasti kallutatud ette poole või kõrvale. Raha või ostutšeki ulatamisel kliendile on 

kassapidaja käsi tõstetud õlavöötmest kõrgemale. Arveldades rahaga on töötaja keha 

kaldes ette poole ning kael pinges, kuna pilk on suunatud alla. 

RULA ergonoomiline hindamine tõi välja asjaolu, et kassapidaja erinevad tööasendid 

koormavad ülajäset mõõdukalt, mistõttu on oluline jälgida töökoha kujundust kassades. 

Uuritavates kauplustes oli kassapidajatel võimalus vahetada kassas poolt, mis leevendab 

koormuse jaotust ühele kehapoolele. Kuna kassad on kujundatud ühtemoodi, arvestamata 

töötajate pikkust, kehakuju ja-kaalu, siis on vajalik töötajaid piisavalt juhendada töökoha 

ergonoomika osas. Tabelis 3.1. on näha, et kassapidajate tööasendid ei ole kõige 

ergonoomilisemad, näiteks osad kassapidajad ei toeta selga vastu töötooli. Põhjuseks võib 

olla ebaergonoomiline töötool, mis ei toeta selga piisavalt hästi või selle istmesügavus ei 

sobi töötaja kehapikkusega. Sellisel juhul tuleks võtta kasutusele jalatoed, mis aitavad 

lühematel töötajatel saavutada ergonoomilise kehaasendi.  

Malaisia ülikooli töötajate seas korraldatud RULA testis osales kokku 271 töötajat. Kiire 

ülajäsemete hindamise tulemusena selgus, et 45% töötajatel mõõdeti riskitasemeks 

keskmine risk, mille tulemusena vajab olukord lisa uurimist ning kasutusele tuleks võtta 

täiendavad meetmed. Ülikooli töötajatest 42,4% tuvastati madal riskitase, kuid muutus 

töökohal võib olla vajalik. Kõrge riskitase mõõdeti 12,5% töötajatest, kus tuleb töö 

koheselt lõpetada ja parendada töötingimusi. Lõpp skoori keskmine tulemus Malaisia 

ülikoolis oli 5 [2]. Võrreldes Malaisia ülikoolis korraldatud uuringu tulemusi autori 

tulemustega, siis võib järeldada, et kassapidajate keskmine lõpp skoori tulemus oli 

madalam kui Malaisia ülikoolis korraldatud uuringus. Samuti polnud kassapidajate seas 

mõõdetud ühtegi tulemust üle 7, mis tähendab kõrget riski ning mille tulemusena tuleks töö 

antud töökohal koheselt lõpetada ning parendada töötingimusi. 
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3.3. Ankeetküsitlused 

 

3.3.1. Üldankeedi tulemused 

 

Ankeetküsitlus viidi läbi ajavahemikus 21.02.2016.a kuni 10.05.2016.a. Supermarketitesse 

viidi kokku 57 küsitluste ümbrikut, millest tagasi saadi 37. Vastamismäär oli 64,9%. Kõik 

uuritavatest olid naissoost. Vastanute vanusevahemik oli 19 kuni 78 eluaastat ja keskmine 

vanus (± SD) vastanute seas oli 42,3 ± 16,4 aastat. Uuringus osalesid nelja erineva 

supermarketi kassapidajad. 

 

 

Joonis 3.5. Kassapidajate vanuseline jaotuvus (n=37) 

 

Uuritavatest moodustas suurima vanusegrupi 48+ aastased kassapidajad - 48,6%. 

Vanusegrupis 18-27 aastat oli 24,3% kassapidajatest ja vanusegrupis 28-37 aastat oli 

16,2% kassapidajatest. Kõige väiksem vastanute osakaal 10,8% oli vanusegrupis 38-47 

aastat. Kassapidajate seas on 48+ vanusegrupp just seetõttu levinud, kuna tegemist on 

üldjuhul keskealistega, kes on teinud enda erialavaliku ajaperioodil, kus oli populaarne 

kaubandus. Veerand vastanutest olid vanuses 18-27, kuna kassapidaja tööd tehakse tihti 

ülikoolis käimise kõrvalt. Töö on vahetustega ja annab võimaluse töögraafikut õppimisega 

ühildada.  
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Tabel 3.1. Kassapidajate keskmised antropomeetrilised näitajad(n=37) 

Näitaja Keskmine ± SD 

Kehamass, kg 73,2 ± 14,9 

Pikkus, cm 167,9 ± 8,7 

KMI, kg/m
2
 25,6 ± 6,6 

 

Kehamassi ja pikkuse kaudu arvutati välja kassapidajate kehamassiindeks (KMI). 

Kassapidajate keskmine kehamassiindeks oli 25,6 ± 6,6 kg/m
2
. Maailma Tervise-

organisatsiooni andmete kohaselt on normaalne kehamassiindeks 18,50 – 24,99. 

Kehamassiindeks, mis on ≥ 25 tähistab ülekaalu [20]. Ülekaalulisus võib tekitada erinevaid 

terviseprobleeme, mõjub koormavalt liigestele ja soodustab luu- ja lihaskonna vaevuste 

teket. 

 

Tabel 3.2. Keskmine tööaeg kassas ja tööstaaž(n=37) 

Näitaja Keskmine ± SD 

Tööstaaž sellel ametikohal, a 6,2 ± 8,6 

Tööstaaž elujooksul, a 22,4 ± 16,6 

Tööaeg päevas kassas, h 8,4 ± 2,4 

Tööaeg nädalas kassas, h 35,9 ± 10,5 

 

Tabelist 3.2 võib näha, et keskmine tööstaaž antud ametikohal on kassapidajatel 6,2 ± 8,6 

aastat ning tööstaaž elujooksul on 22,4 ± 16,6 aastat. Ühe päeva jooksul veedab keskmiselt 

kassapidaja kassas 8,4 ± 2,4 tundi ning nädalas 35,9 ± 10,5 tundi. Vastanutest 22 töötab 

kassas istuvas tööasendis ja 15 seisvas tööasendis. Kõigil kassapidajatel on töökoht 

kujundatud töötamaks istudes, kuid nad on valminud töötamiseks ise seisva tööasendi, et 

saada vaheldust pikale istumisele.  

 

Kassapidajatest 30 on märkinud, et magavad öösiti hästi ning 7 vastanutest magavad öösiti 

halvasti. Keskmiselt magavad öösiti vastanud (89,2%) 6 kuni 7 tundi või rohkem ja 89,2% 

arvates on neil töö juures võimalik teha piisavalt puhkepause. Puhkepauside võimaldamine 

töötajale on äärmiselt positiivne näitaja, kuna puhkepausid aitavad töötajal taastuda ning 

see omakorda mõjutab tööviljakust. 
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Joonis 3.6. Psühhosotsiaalsete ohutegurite esinemissagedus kassapidajate seas(n=37) 

 

Joonisel 3.6. on toodud psühhosotsiaalsete ohutegurite esinemissagedus kassapidajate seas. 

Oma tööd pidas monotoonseks – üksluiseks 40,5% kassapidajatest ja oma tööga olid rahul 

83,8% kassapidajatest. Kassapidajatest 78,4% kurtis vaimse väsimuse üle ja 89,2% 

kassapidajatest väitis, et on pärast tööpäeva väsinud. Vaimse väsimuse põhjuseks võivad 

olla pidev füüsiline ning vaimne töö sh suhtlemine klientidega, vastutamine raha ning 

kauba eest. Kassapidajate tööpäevad on pikad ja intensiivsed – töötamine supermarketis 

tähendab tihtipeale suurt klientide arvu ning kauba läbivoolu, mistõttu tööpäeva lõpuks 

tunnevad töötajad ennast väsinult. Väsimust tekitab ka pidevalt ühes asendis ehk 

sundasendis töötamine. Oma tööga on rahul 83,8% töötajatest. Rahulolu taga võib olla aga 

palju erinevaid põhjuseid. Paljud töötajatest on põhi- ja keskharidusega, mistõttu puudub 

neil erialane haridus ning nad võivad olla rahul, kuna neil on olemas töökoht, mis tagab 

neile korrapärase sissetuleku. Paljud inimesed pole piisavalt ambitsioonikad, on rahul 

sellega mis neil on ning ei oska soovida paremat.  
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Joonis 3.7. Kassapidajate haridustaseme jaotus(n=37) 
 

Vastanud kassapidajatest 17 (46%) olid haridustasemelt keskharidusega, kesk-eri 

haridustasemega 13 (35%) kassapidajat, põhiharidusega 5 (13%) kassapidajat ja kõrgema 

haridustasemega 2 (5%) kassapidajat. Haridustaseme jaotus esitatud joonisel 3.7. 

Kassapidaja töö ei nõua erilisi eelteadmisi ja oskuseid, kuna väljaõpe toimub supermarketis 

kohapeal. Seetõttu on enamus kassapidajatest kesk- või kesk-eri haridusega. 

Üldankeedi lõpus oli esitatud kassapidajatele vabas vormis küsimus tööga seotud kaebuste 

ja vaeguste kohta. Küsimusele tööga seotud kaebused vastas 56,8% kassapidajatest, kus 

kõige enam kaebasid vastajad erinevate lihaspingete ja lihasvalude kohta kaelas, kätes, 

seljas ja jalgades. Samuti esinesid kassapidajatel silmade väsimust ja migreeni. Kahel 

kassapidajal esines öösiti käte suremist. Üldankeet on esitatud lisas 2.  

 

3.3.2. Nordic Questionnaire tulemused 

 

Valude esinemissagedust viimase seitsme päeva ja kuue kuu jooksul uuriti kassapidajatel 

standardiseeritud küsimustiku Nordic Questionnaire abil. Kõigist uuritavatest 

kassapidajatest ei tundnud valu üheski keha piirkonnas 24,3%, ülejäänud 75,7% tundsid 

valu vähemalt ühes kehapiirkonnas. Valude esinemine erinevates kehapiirkondades on 

esitatud joonisel 3.8. 
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.......  

Joonis 3.8.Luu- ja lihaskonna valude esinemine erinevates kehapiirkondades (n=37) 

 

Kõige suurem valude esinevus (joonis 3.8.) viimase kuue kuu jooksul on alaseljas 51,4%, 

kaelas 43,2% ja õlgades 43,2%. Alaselja valude põhjuseks on enamasti istuv tööasend. 

Pikkade tööpäevade lõpuks selg väsib ning selle tulemusena tekivad lihaspinged ja valud. 

Olukorda soodustavad asjaolud on veel valesti reguleeritud või vales suuruses töötoolid, 

mis ei ole kohandatavad vastavalt töötaja iseärasustele. Valude esinevus kaelas ja õlgades 

on põhjustatud suure tõenäosusega ebaloomulikest tööasenditest. Töötades kassas peab 

kassapidaja skaneerima kaupa arvutisse, samal ajal on pilk suunatud alla poole ning tänu 

sellele on kaela lihased pingestunud. Kõige väiksem valude esinemispiirkond 

kassapidajatel viimase kuue kuu jooksul on põlvedes 27,0% ja küünarliigestes 

16,2%.Viimase seitsme päeva valude põhjal on kõige rohkem probleeme tekitanud 

alaseljavalu 35,1% ja kaelavalu 32,3%. Kõige vähem valu tekitanud kehapiirkond viimase 

seitsme päeva jooksul oli küünarliiges – valu esines 8,1% kassapidajatest. Tulemused 

näitavad, et valude esinevus on kõikides kehapiirkondades suurem viimase kuue kuu 

jooksul võrreldes viimase seitsme päeva valudega kassapidajate seas. 
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Aastal 2014 läbiviidud uuringus uuriti kassapidajate luu- ja lihaskonnavaevuste esinemist 

erinevates kehapiirkondades. Antud uuringus osales 67 kassapidajat. Uuringus selgus, et 

kõige rohkem valusid esines viimase kuue kuu jooksul kassapidajatel alaseljas. Valu 

esinemise üle alaseljas kurtis antud perioodil 67,2% kassapidajatest. Kaela piirkonnas 

esines valu viimase kuue kuu jooksul 53,7% kassapidajatel, käelaba ja randme piirkonnas 

esines valu 47,8% kassapidajatest. Võrreldes antud teadusuuringu tulemusi autori 

tulemustega, siis saab väita, et mõlemas uuringus on enim valu valmistanud kehapiirkond 

alaselg ja kael [15].  

 

 

Joonis 3.9. Valude esinevus ülajäsemete erinevates piirkondades (n=37) 

 

Kuna antud uurimuses keskendutakse eelkõige kassapidajate ülajäsemetega seotud 

terviseprobleemidele, siis joonisel 3.9. on näha valu esinevus viimase kuue kuu ja seitsme 

päeva jooksul erinevates ülajäsemete piirkondades. Viimase kuue kuu jooksul on kõige 

enam esinenud kassapidajatel õlavalu –18,9% on tundnud valu nii paremas õlas kui ka 

mõlemas õlas. 16,2% uuritavatest kassapidajatest esines valu ja ebamugavustunnet ka 

mõlemas käelabas ja randmes. 
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4.SOOVITUSED 

 

Vältimaks kassapidajate terviseprobleeme tuleks järgida ergonoomilisi töövõtteid ja 

soovitusi vältimaks luu- ja lihaskonna haiguste vähendamiseks ja ennetamiseks. 

1. Istuva tööasendi korral kohandada töökoht selliseks, et oleks olemas vaheldusvõimalus 

- teha tööd nii istuvas kui ka seisvas asendis. 

2. Istuva töö korral hästi reguleeritav ja liikuv töötool, et töötajal oleks võimalus 

reguleerida tool vastavalt enda keha proportsioonidele. 

3. Väga tähtis on valida tööks hästi selja nimmeosa toetav töötool. 

4. Juhtida tähelepanu töötaja õigetele töövõtetele ja tööasenditele. 

5. Regulaarsed puhkepausid ja tervislik toitumine.  

6. Arvestada töötajate iseärasustega: näiteks pikemate töötajate puhul peab arvestama 

piisava jalaruumiga ning lühema kasvulistele töötajatele on vajalikud jalatoed. 

7. Tööasendi vahetus võimalus – kassapidajate puhul peaks olema võimalus vahetada 

kassa pooli, et töötaja keha vasak ja parem pool oleks võrdses koormuses. 

8. Töökohal peab olema piisavalt ruumi: kõige vajalikumad seadmed peavad olema käte 

haardeulatuses. 

9. Võimlemine: soovitavalt nii töökohal kui ka töö välisel ajal. Samuti on soovitatav 

igasugune aktiivne eluviis. 

10. Töötegemisel valida sobiv töötempo. 

11. Vältida ületunde ning konflikte kaastöötajatega. 

12. Töötajate ergonoomikaline juhendamine. 

Iga töötaja peab hoolitsema enda tervise eest, kuna tervis on kõige olulise alus. Ka 

tööandjal on siinkohal vastutus, tõsta töötajate teadlikkust töökohtade ergonoomikast ja 

õigetest tööasenditest. 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud uurimustöö põhjal saab teha järgnevad järeldused: 

1. Ankeetküsitlusele vastas 37 kassapidajat vanuses 19 kuni 78 eluaastat. Vastanute 

keskmine vanus oli 42,3 ± 16,4 aastat. 

2. Uuringus osalenud kassapidajatest moodustas kõige suurema vanusegrupi 48+ 

aastased kassapidajad (48,6%). 

3. Keskmine tööstaaž antud ametikohal oli 6,2 ± 8,6 aastat ja tööstaaž elu jooksul kokku 

oli 22,4 ± 16,6 aastat. Kassapidajate keskmine tööaeg päevas oli 8,4 ± 2,4 tundi.  

4. Keskmiselt magavad öösiti kassapidajad (89,2%) 6 kuni 7 tundi või rohkem. 

Kassapidajatest 78,4% kurtis vaimse väsimuse üle ja 89,2% väitis, et on pärast 

tööpäeva väsinud. 

5. Viimase kuue kuu jooksul esines kassapidajatel kõige rohkem valu alaseljas 51,4%, 

kaelas 43,2% ja õlgades 43,2%. Kõige vähem esines valu kassapidajatel 

küünarliigeses 16,2%. 

6. Kõige rohkem esines valusid ülajäsemete piirkonnas õlavalu mõlemas õlas 18,9% ja 

õlavalu paremas õlas 18,9%.  

7. RULA testi tulemusena selgus, et käe- ja randme analüüsi keskmine skoor 

kassapidajate seas oli 4. Pea- keha- ja jalgade analüüsi keskmine skoor oli 3. Kahe osa 

hindamise lõpp skoori keskmine tulemus oli 4. Saadud tulemustest saab järeldada, et 

riskitase on madal, kuid muutused töökohal võivad olla vajalikud. 

8. Kõige suurem lõppskoor 6 esines kassapidajatel lindilt kaupa lükates, kassas rahaga 

arveldades ja raha või ostutšeki ulatamisel kliendile. 

9. Kassapidajate seas mõõdetud käte haardejõu parema käe keskmine tulemus oli 28,9 kg 

ja vasaku käe keskmine tulemus oli 27,3 kg. Parema käe tulemus erines vasaku käe 

tulemusest 5,5% võrra. 

10. Kassapidajate seas mõõdetud sõrmede haardejõu parema käe keskmine tulemus oli 7,9 

kg ja vasaku käe keskmine tulemus oli 7,3 kg. Parema käe tulemus erines vasaku käe 

tulemusest 7,6% võrra. 

11. Mõõdetavate dominantne käsi on tugevam mitte dominantsest käest. 
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ERGONOMIC EVALUATION OF UPPER LIMB FUNCTIONAL 

STATUS IN CASHIERS 

 

SUMMARY 

 

It was concluded that: 

1. The questionnaires were answered by 37 female cashiers aged 19 to 72. Their mean 

age was 42.3 ±years. 

2. The mean length of service at the position was 6.2 ± 8.6 years and lifetime length of 

service was 22.4 ± 16.6 years. The cashiers worked an average of 8.4 ± 2.4 hours a 

day. 

3. On average the cashiers (89.2%) sleep 6 to 7 hours or more each night. Complains of 

mental fatigue were reporter by 78.4% of the cashiers and 89.2% of cashiers reporter 

being tired arter the workday. 

4. Musculoskeletal symptoms in the last 6 months were localized primarily in the lower 

back 51.4%, in neck regions 43.2% and in shoulders 43.2%. 

5. Hand grip strength results showed that on average right hand grip strength was 28.9 kg 

and on average left hand grip strength was 27.3 kg.  

6. On average finger grip strength results showed that right hand grip strength was 7.9 kg 

and left hand grip strength was 7.3 kg. 

7. The acquired results showed that the mean RULA test score was 4, which shows that 

the level of risk for this particular job is low, but changes might still be necessary. 

8. Cashiers dominant hand is stronger than their non-dominant hand. 

9. All cashiers should pay attention to their health and working environment. They 

should establish that their workstation is designed ergonomically and meets their 

requirements and special needs. 
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Lisa 1. Käte- ja sõrmede haardejõu tulemused 

 

  

Katsealuse kood Käte haardejõud (kg) ± SD Sõrmede haardejõud (kg) ± SD 

 
Parem Vasak Parem Vasak 

340 29±1,89 26±0,82 4,5±0,42 4±0,47 

343 25±2,05 28±1,70 8±0,47 7±0,47 

341 27±0,94 34±0,94 7±0,41 6,5±0,24 

303 29±1,25 26±0,82 7±0,82 6,5±0,94 

342 38±0,82 35±1,70 10±1,31 7,5±0,94 

623 30±2,49 24±1,63 6±0,24 5±0,47 

622 28±1,70 26±2,49 8±0,82 6±0,62 

621 23±1,55 20±1,41 5,5±0,24 8±0,62 

620 19±0,94 21±1,63 10,5±1,25 10,5±0,85 

619 28±0,82 30±1,41 2±0,24 7±0,47 

618 38±1,25 34±0,82 7±0,47 9,5±2,25 

617 25±2,45 25±0,47 10±0,82 9±0,41 

616 29±1,25 25,5±1,03 11±1,89 11±0,41 

615 38±2,49 29±2,25 10±1,22 3±0,47 

614 28±0,24 26±0,47 11,5±1,70 9±0,47 

Keskmine ± SD 28,9±1,47 27,3±1,31 7,9±0,81 7,3±0,67 
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Lisa 2. Kassapidajate üldankeet 

 

  

Täitmise kuupäev: _______________ Uuritava isiklik kood: _________ 

      Kirjuta sobiv arv või tõmba ring ümber ühele vastusele 

    
      1.  Vanus   aastat 

  2.  Pikkus: ________cm          Kaal: ________kg 

    3.  Haridustase                                                          Põhi Kesk Kesk-eri   Kõrgem 

 4.  Tööstaaž selles kaupluses   aastat 

  5.  Tööstaaž sellel ametikohal   aastat 

  6.  Tööstaaž kokku elu jooksul    aastat 

  7.  Mitu tundi päevas töötate kassas?   tundi 

  8.  Mitu tundi nädalas töötate kassas?   tundi 

  9.  Kas olete paremakäeline? Jah Ei 

  10.  Kas Teie poes on võimalus kassas poolt vahetada? Jah Ei 

  11.  Kas magate öösiti … Hästi Halvasti 

  12.  Teie uneaeg (tundides) ≥ 8   6...7 < 6 

 13.  Olete Te tavaliselt peale tööpäeva väsinud? Jah Ei 

  14.  Kas tööpäeva jooksul on tihti vajadus kiirustada? Jah Ei 

  15.  Olete oma tööga rahul? Jah Ei 

  16.  Kas Teie töö on monotoonne-üksluine? Jah Ei 

  17.  Kas Teie töö tekitab vaimset väsimust? Jah Ei 

  18.  Kas tööl olles on Teiega juhtunud õnnetusi?  Jah Ei 

  19.  Kas olete kunagi suitsetanud? Jah Ei 

  20.  Kas praegusel ajal suitsetate? Jah Ei 

  21.  Kas tööl on võimalik piisavalt puhkepause teha? Jah Ei 

  22.  Nimeta tööga seotud vaevusi-kaebuseid, mis Teil on esinenud: _______________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

      

 

___________________________________________________________________________ 

23. Enamus aega tööpäevast töötan kassas  istudes  /  seistes 
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Lisa 3. Standardiseeritud küsimustik Nordic Questionnaire 
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Lisa 4. Lihtlitsents  


